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Sodni register

Izbrisi
 po 32. členu ZFPPod

LJUBLJANA

Sr-10239
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01760 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/06370/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LIPIS d.d. Goljarjeva 12, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Goljarjeva 12, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 15.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAMOVŠEK ROBERT, Pod

jelšami 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 3.
1990; LAMOVŠEK GERMAN, Goljarjeva
12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 3. 1990; LA-
MOVŠEK MARKO, Pod jelšami 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 21. 3. 1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 24.01.2000 vlo-
žen ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na pod-
lagi 1. odstavka 32. člena ZFPPod izbrisa-
lo subjekt vpisa iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10240
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02369 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/01866/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SOZD GOZDARSTVO-KMETIJ-
STVO KOČEVJE n.sol.o. Kočevje, Kolod-
vorska 25

Pravno org. oblika: SOZD
Sedež: Kolodvorska 25, 1330 KO-

ČEVJE
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10241
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02370 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/01025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SLOVENIJALES Podjetje Les-
na industrija Kočevje, p.o., Kočevje, No-
vomeška c. 5

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Novomeška cesta 5, 1330 KO-

ČEVJE
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10242
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02371 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/19529/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MORC RAČUNOVODSKI SER-
VIS d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna ul. 39, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDOBČINSKI RAČUNA-

LNIŠKI CENTER KOČEVJE - RIBNICA p.o.,
Rožna ul. 39, 1330 KOČEVJE, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 7.
1992; BJELAJAC BOSILJKA, Rožna ul. 36,

1330 KOČEVJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 7. 1992; FIGAR MA-
RIJA, Mestni log IV/3, 1330 KOČEVJE, vlo-
žek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 7. 1992; GJEREK ERIKA, Kajuhovo na-
selje 25, 1330 KOČEVJE, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 7.
1992; HREN ERIKA, Trata II/10, 1330 KO-
ČEVJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 13. 7. 1992; IVANČIČ RENATA,
Livold 63, 1330 KOČEVJE, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 7.
1992; KAUČIČ JOŽICA, Šalka vas 117,
1330 KOČEVJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 7. 1992; KLOBUČAR
OSKAR, Tesarska 3 c, 1330 KOČEVJE,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 7. 1992; KLUN PETER, Ljubljanska 16,
1330 KOČEVJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 7. 1992; KONEČNIK
ZVONIMIRA, Šeškova 31, 1330 KOČEV-
JE, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 13. 7. 1992; LIPOVEC IVAN, Ul. Hero-
ja Marinclja 8, 1330 KOČEVJE, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 7.
1992; MAČEK VILJEM, Omerzova 16,
1332 KOČEVJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 7. 1992; MALNAR
MARIJA, Mlaka 21, 1330 STARA CERKEV,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 7. 1992; OGRINEC ANA, Trata XIV/2,
1310 KOČEVJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 7. 1992; ORAŽEM
BENJAMIN, Šolska ul. 6, 1332 RIBNICA,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 7. 1992; PAKIŽ MILKA, Gorenje 66,
1330 STARA CERKEV, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 7. 1992; RE-
SINOVIČ IGOR, Rozmanova 26, 1330 KO-
ČEVJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 13. 7. 1992; ŠKAPER ŠTEFANI-
JA, Kočevska cesta 35, 1330 KOČEVJE,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 7. 1992; ŠULMAN ZDENKO, Trata
III/11, 1330 KOČEVJE, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 7. 1992;
VOVK MAKSIMILJAN, Ul. heroja Marinclja
8, 1330 KOČEVJE, vložek: 5.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-10243
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02372 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/19528/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MORC TRGOVINA IN SERVIS
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna ul. 39, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDOBČINSKI RAČUNA-

LNIŠKI CENTER KOČEVJE-RIBNICA p.o.,
Rožna ul. 39, 1330 KOČEVJE, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 7.
1992; BJELAJAC BOSILJKA, Rožna ul. 36,
1330 KOČEVJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 7. 1992; FIGAR MA-
RIJA, Mestni log IV/3, 1330 KOČEVJE, vlo-
žek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 7. 1992; GJEREK ERIKA, Kajuhovo na-
selje 25, 1330 KOČEVJE, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 7.
1992; HREN ERIKA, Trata II/10, 1330 KO-
ČEVJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 13. 7. 1992; IVANČIČ RENATA,
Livold 63, 1330 KOČEVJE, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 7.
1992; KAUČIČ JOŽICA, Šalka vas 117,
1330 KOČEVJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 7. 1992; KLOBUČAR
OSKAR, Tesarska 3-c, 1330 KOČEVJE,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 7. 1992; KLUN PETER, Ljubljanska 16,
1330 KOČEVJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 7. 1992; KONEČNIK
ZVONIMIRA, Šeškova 31, 1330 KOČEV-
JE, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 13. 7. 1992; LIPOVEC IVAN, Ul. hero-
ja Marinclja 8, 1330 KOČEVJE, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 7.
1992; MAČEK VILJEM, Omerzova 16,
1330 KOČEVJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 7. 1992; MALNAR
MARIJA, Mlaka 21, 1332 STARA CERKVA,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 7. 1992; OGRINEC ANA, Trata XIV/2,
1330 KOČEVJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 7. 1992; ORAŽEM
BENJAMIN, Šolska ul. 6, 1310 RIBNICA,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 7. 1992; PAKIŽ MILKA, Gorenje 66,
1332 STARA CERKEV, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 7. 1992; RE-
SINOVIČ IGOR, Rozmanova 26, 1330 KO-
ČEVJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 13. 7. 1992; ŠKAPER ŠTEFANI-
JA, Kočevska cesta 35, 1330 KOČEVJE,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 7. 1992; ŠULMAN ZDENKO, Trata
III/11, 1330 KOČEVJE, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 7. 1992;
VOVK MAKSIMILJAN, Ul. heroja Marinclja
8, 1330 KOČEVJE, vložek: 5.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10244
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02378 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARGUS IMPORT EXPORT Pod-
jetje za akvaristiko in teraristiko Ljublja-
na, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIOS-CENT. ZA INVEST.

IN ORG. STORITVE, Likozarjeva 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 20. 12. 1989; LIKAR MATJAŽ,
Rojčeva 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; PUCHER MATJAŽ, Kosančeva 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10245
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02381 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/05703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEMPIS tehnična montaža,
proizvodnja, umerjanje in servis, d.o.o.
Ljubljana, Aljaževa 8a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Aljaževa 8a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IPMP IZIP TOZD TEHNO-

MONT, Levčeva 11, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 1.
1990; JESENOVEC STANISLAV, Bjediče-
va 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 1. 1900; PLA-
NTAN ANTON, Trg Prekom. brigad 7, 1000
LJUBLJANA, vložek: 250,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 12. 1. 1990; BERLIČ AND-
REJ, Ul. Bratov Učakar 126, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 250,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 1. 1990; SEŠELJ PETER, Sela
pri Šmarju 22, 1290 GROSUPLJE, vložek:
250,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 1.
1990; PAVIČ SINIŠA, Vodniška c. 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 250,00 Sit, ne odgo-

varja, vstop: 12. 1. 1990; MIKLAVC JANEZ,
Ul. Pohorskega bat. 87, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 250,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 12. 1. 1990; KOLMAN JANA, Predilni-
ška 25, 1270 LITIJA, vložek: 250,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10246
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02382 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/05885/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5346398
Firma: IC INFO CENTER informacij-

sko trženje, posredovanje in zunanja tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, Celovška 150

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 150, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZASTAVA AVTO P.O., Ce-

lovška 150, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10247
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02383 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/05949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EKOZ Inženiring v procesni in-
dustriji in kmetijstvu, Ljubljana, Levčeva
11, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Levčeva 11, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEHNOMONT Družbeno

podjetje, Levčeva 11, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 1. 1990; PATE JERNEJ, Levčeva 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 1. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10248
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02396 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/01559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POSLOVNA SKUPNOST ZA RA-
ZVOJ STEKLARSTVA, razsvetljavnih te-
les in kemije HRASTNIK-JUGOMETAL,
n.o.sol.o., Cesta 1. maja 68, Hrastnik

Pravno org. oblika: posl.sk.
Sedež: Cesta 1. maja 68, 1430 HRA-

STNIK
Ustanovitelji: TOVARNA KEMIČNIH IZ-

DELKOV HRASTNIK, N.SOL.O., Cesta 1.
maja 33, 1430 HRASTNIK, ostalo, vstop:
10. 11. 1978; “ SIJAJ “ RAZSVETLJAVA,
GALVANIZACIJA, HRASTNIK, P.O., Pot Vit-
ka Pavliča 9, 1430 HRASTNIK, ostalo, vs-
top: 14. 7. 1978; STEKLARNA HRASTNIK,
N.SOL.O., Grajska pot 10, 1430 HRAST-
NIK, ostalo, vstop: 25. 8. 1978; JUGOME-
TAL, PREDUZEĆE ZA SPOLJNU IN UNUT-
RAŠNJU TRGOVINU, SOL.O., Deligradska
28, BEOGRAD, ostalo, vstop: 9. 10. 1978.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10249
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02397 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/01630/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SLOVIN - SOZD ZA KMETIJSKO
IN PREHRAMBENO proizvodnjo, pred-
elavo, trgovino ter izvoz - uvoz, n.sol.o.

Pravno org. oblika: n.sol.o.
Sedež: Frankopanska 18, 1000 LJU-

BLJANA
Ustanovitelji: SLOVIN - IBP INDUSTRIJA

BREZALKOHOLNIH PIJAČ, N.SOL.O., Fra-
nkopanska 11, 1000 LJUBLJANA, ostalo,
vstop: 10. 8. 1978; SLOVIN “ LJUTOMER-
ČAN “, KMETIJSTVO IN PREDELAVA,
N.SOL.O., Kidričevo naselje 1, 9240 LJU-
TOMER, ostalo, vstop: 10. 8. 1978; SLO-
VIN KMETIJSKI KOMBINAT “ JERUZALEM
“ KMETIJSTVO, PREDELAVA IN STORITVE

N.SOL.O., Ptujska cesta 12, 2270 OR-
MOŽ, ostalo, vstop: 10. 8. 1978; SLOVIN “
BIZELJSKO-BREŽICE “, VINOGRADNIŠT-
VO- VINARSTVO, N.SOL.O., Cesta prvih
borcev 5, 8250 BREŽICE, ostalo, vstop:
10. 8. 1978; SLOVIN “ PALIĆ “, - SADJAR-
STVO, ALKOHOLNA IN BREZALKOHOLNA
PROIZVODNJA, N.SOL.O., Kizur Ištvana br.
21, PALIĆ, ostalo, vstop: 10. 8. 1978;
SLOVIN “ VINAG - VINARSTVO “, PROIZ-
VODNJA IN PREDELAVA VINA, IZ-
VOZ-UVOZ IN BLAGOVNI PROMET, P.O.,
Trg svobode 3, 2000 MARIBOR, ostalo,
vstop: 10. 8. 1978; SLOVIN “ VINARSKA
VIZBA “, VINOGRADNIŠTVO, P.O., Ul. “Stiv
Naumov” 117, OHRID, ostalo, vstop: 10. 8.
1978; SLOVIN-SLOVENIJAVINO PROIZVO-
DNJA ALKOHOLNIH PIJAČ, P.O., Franko-
panska 11, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vs-
top: 31. 8. 1984.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10250
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02398 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/01446/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MERCATOR-ROŽNIK trgovina
na drobno, n.sub.o

Pravno org. oblika: n.sub.o.
Sedež: Titova cesta 135, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: TOZD DOLOMITI

O.SUB.O. (vl.št. 350/32), Tržaška 37/b,
1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 30. 9.
1977; TOZD GOLOVEC, O.SUB.O. (vl.št.
350/33), Mesarska 6, 1000 LJUBLJANA,
ostalo, vstop: 30. 9. 1977; TOZD GRMA-
DA, O.SUB.O. (vl.št. 350/31), Vojkova 45,
1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 30. 9.
1977; TOZD METLIKA, O.SUB.O. (vl.št.
350/13), Cesta bratstva in enotnosti 58,
8330 METLIKA, ostalo, vstop: 30. 9. 1977;
TOZD GRADIŠČE, TREBNJE O.SUB.O.
(vl.št. 350/02), Golijev trg 11, 8210 TREB-
NJE, ostalo, vstop: 30. 9. 1977; TOZD
PRESKRBA TRŽIČ, O.SUB.O. (vl.št.
350/16), Trg svobode 27, 4290 TRŽIČ,
ostalo, vstop: 30. 9. 1977; TOZD RIBNI-
CA, O.SUB.O. (vl.št. 350/27), Šeškova 52,
1310 RIBNICA, ostalo, vstop: 30. 9. 1977;
TOZD VELEBLAGOVNICE BEOGRAD,
O.SUB.O. (vl.št. 350/23), Ul. Palmira Tog-
liattia 7, NOVI BEOGRAD, ostalo, vstop:
30. 9. 1977.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10251
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02428 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/12340/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SI - BI podjetje za gostinstvo,
turizem in trgovino, d.o.o., Trbovlje, Vo-
denska cesta št. 49

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodenska cesta št. 49, 1420
TRBOVLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SINDIKAT PODJETJA ST-

ROJNE TOVARNE TRBOVLJE, Vodenska
cesta št. 49, 1420 TRBOVLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10252
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02431 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/12509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIMNIKARSTVO BEŽIGRAD
d.o.o., Podjetje za opravljanje dimnnikar-
ske dejavnosti, Ljubljana, Linhartova 62/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 62/a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIMNIKARSKO PODJET-

JE P.O., Linhartova 62a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.080,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 4. 1991; DAŠIČ MEHMED, .,
1000 LJUBLJANA, vložek: 560,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 4. 1991; SVENŠEK
DARKO, ., 1000 LJUBLJANA, vložek:
560,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 4.
1991; ŠTRBAC MIROSLAV, ., 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 560,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 4. 1991; LANG HERMAN, .,
1000 LJUBLJANA, vložek: 560,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 4. 1991; DAŠIČ DU-
ŠAN, ., 1000 LJUBLJANA, vložek: 560,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 4. 1991; ŠK-
RIJELJ HASAN, ., 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 560,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 4.
1991; PERUZZI DUŠAN, ., 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 560,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 4. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10253
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02432 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/24388/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALPAC 3 E proizvodnja emba-
laže in druge storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Usnjarska 9, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: IP ALPREM P.O., Usnjar-

ska 9, 1240 KAMNIK, vložek: 70.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 6. 1993; ALFA
3 E, D.O.O. DOMŽALE, Obrtniška 15,
1230 DOMŽALE, vložek: 30.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10254
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02433 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/00908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5066891
Firma: ZARJA montaža - elektronika -

inženiring d.d. Kamnik
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Molkova pot 5, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 17.975.158,90 Sit
Ustanovitelji: ZARJA MONTAŽA-ELEKT-

RONIKA-INŽENIRING P.O., Molkova pot 5,
1240 KAMNIK, vložek: 17.975.158,90 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10255
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02434 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/05549/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAC ADA računalniški sistemi
Apple Macintosh, šolanje, inženiring Lju-
bljana, d.d.

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 15.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEĆINA PETAR, Crnatko-

va 14, ZAGREB, vložek: 12.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 1. 1990; MAC ADA -
RAČUNALNIŠKI SISTEMI APPLE MACIN-
TOSH, šolanje, inž., d.d., Ljubljana, Parmo-
va 41, Parmova 41, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10256
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02435 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/11255/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FIRST podjetje za svetovanje
in upravljanje s premoženjem fizičnih in
pravnih oseb, d.d., Cankarjeva 3, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Cankarjeva 3, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 15.120,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAŽIN ALEŠ, Ob Soto-

čju 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.040,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990; JE-
ROVŠEK ALJOŠA, Verje 3l/a, 1215 MED-
VODE, vložek: 5.040,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 12. 1990; KOLENC - PAULIN
LIDIJA, Titova 194, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 5.040,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10257
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02436 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/12658/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEGATRON podjetje za trgo-
vanje s specialno opremo d.d. Kočev-
ska Reka 7, Kočevska Reka

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Kočevska Reka 7, 1338 KO-

ČEVSKA REKA
Osnovni kapital: 80.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZALAR ANTONIJA, Izletni-

ška 3, 1231 ČRNUČE, vložek: 20.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 5. 1991; ŠI-
MIC GUSTAV, Vikrče 41, 1211 ŠMARTNO
POD ŠMARNO GORO, vložek: 20.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 5. 1991; RO-
VAN MARKO, Mestni log III/15, 1330 KO-
ČEVJE, vložek: 20.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 30. 5. 1991; ERŽEN ALOJZ, Ka-
juhovo naselje 14, 1330 KOČEVJE, vlo-
žek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10258
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02437 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/12886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IP podjetje za komercialne sto-
ritve in zunanjo trgovino, d.d., Jarše

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Zg. Jarše 20, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 269.000,00 Sit
Ustanovitelji: USTANOVITELJI PO SEZ-

NAMU, ., 1230 DOMŽALE, vložek:
269.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10259
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02438 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/15075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SAVA PARK družba za šport in
rekreacijo, d.d., Ljubljana

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Linhartova 17, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 55.000,00 Sit
Ustanovitelji: DANIEL INTERNATIONAL,

D.O.O., LJUBLJANA, Bežigrad 12, 1000
LJUBLJANA, vložek: 55.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 27. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10260
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02440 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/19793/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KASS TRADE podjetje za inže-
niring in trgovino, d.d. Ljubljana, Parmo-
va 41

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 55.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALKHATIB YOUSEF, Ob

sotočju 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
7.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3.
1992; FOUAD AL-MANSOUR, Pijonirska
18, 1360 VRHNIKA, vložek: 5.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992; MIRAH
EMAD, Preska 22, 1290 GROSUPLJE, vlo-
žek: 7.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 1992; DANIAL GEORGE, Polanško-
va 46, 1000 LJUBLJANA, vložek: 7.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992; RAYA
MOUNZER, Borova vas 23, 2000 MARI-
BOR, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 27. 3. 1992; SHAKER SHAKER, Mi-
klošičeva 18, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3.
1992; KADDURAH HASIB, Zg. Stranje 56,
1242 STAHOVICA, vložek: 3.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992; SHEIK-
HA MOHAMED, Tunjiška M. 15/b, 1240
KAMNIK, vložek: 7.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 27. 3. 1992; SHEIKHA GHAS-
SAN, Zg. Stranje 56, 1242 STAHOVICA,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 1992; ABBAD SAID, Maroltova 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10261
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02441 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/12426/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GT CENTER d.o.o. Podjetje za
trgovino, prodajo in najem poslovnih
prostorov Ljubljana, Tržaška 118

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 118, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 71.509.000,00 Sit
Ustanovitelji: TERMIKA P.O., Kamniška

25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
45.503.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
1991; GALEB MARKETING D.O.O., Elvire
Vatovec 4, 6310 IZOLA, vložek: 3.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1991; GALEB
INŽENIRING P.O., Elvire Vatovec 4, 6310
IZOLA, vložek: 26.003.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 4. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10262
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02485 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/12552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOGENERACIJA podjetje za in-
dustrijske in krajevne elektroenergetske
objekte, d.o.o. Ljubljana, Trdinova 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trdinova 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 200.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽELEZARNA JESENICE,

CESTA ŽELEZARJEV 2, 4271 JESENICE,
vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 11. 1. 1991; INDUSTRIJA USNJA VR-
HNIKA P.O., TRŽAŠKA 31, 1360 VRHNI-
KA, vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 1. 1991; KOMUNALNA ENER-
GETIKA Nova Gorica, p.o., Delpinova 10,
5000 NOVA GORICA, vložek: 25.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1991;
KRKA TOVARNA ZDRAVIL, P.O., Cesta he-
rojev 45, 8000 NOVO MESTO, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1991; SAVA, IND. GUM.KEM. IN USN.IZD.
P.O., Škofjeloška cesta 6, 4000 KRANJ,
vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 11. 1. 1991; VIDEM KRŠKO CELU-
LOZA, PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI Krško

p.o., Tovarniška 18, 8270 KRŠKO, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1991; TEKSTILINDUS KRANJ P.O., Gor-
njesavska 12, 4000 KRANJ, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1991; RADEČE PAPIR P.O., Njivice 7,
1433 RADEČE, vložek: 25.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10263
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02488 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/17815/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIGMA podjetje za računovod-
ske storitve, d.o.o., Ljubljana, Proletar-
ska 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Proletarska 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SGP GRADNJE, P.O., Lju-

bljanska 72 a, 1230 DOMŽALE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10264
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02489 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/17958/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EMBALAŽA COMMERCE uvoz
in izvoz, d.o.o., Ljubljana, Letališka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 103.500,00 Sit
Ustanovitelji: KTL POTISKANA EMBALA-

ŽA, P.O., Letališka, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 103.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
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nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10265
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02490 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/18687/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIROSOFT Inženiring, razvoj,
zastopstvo in distribucija programske
opreme d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 172, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIROPRO LJUBLJANA,

D.O.O., Celovška 172, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 49.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 7. 5. 1992; PUGELJ MILOŠ, Štorje
80, 6210 SEŽANA, vložek: 51.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10266
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02491 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/18859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UTEXTRADE d.o.o., trgovsko in
proizvodno podjetje, Poklukarjeva 55,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pokljukarjeva 35, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: UTENSILIJA, TOVARNA

TEKST., P.O, Poklukarjeva 35, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 5. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10267
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02492 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/14685/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5570140
Firma: FMG Storitveno podjetje d.o.o.

Stara Cerkev
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gorenje 29, 1332 STARA CE-

RKEV
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FAJFAR MARJAN, Gorenje

29, 1332 STARA CERKEV, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 11.
1991; FAJFAR MILENA, Gorenje 29, 1332
STARA CERKEV, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10268
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02493 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03433/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIDRA video razmnoževalnica
d.o.o. Zagorje ob Savi, Polje 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje 4, 1410 ZAGORJE OB
SAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEŠKO SANDI, C. Zmage

7, 1410 ZAGORJE, vložek: 280,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 1. 1990; DIMOVSKI
VLADO, Grablovičeva 24, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 360,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 26. 1. 1990; DOLANC LIVIJA, C.Zma-
ge 7, 1410 ZAGORJE, vložek: 180,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 1. 1990; PLAHU-
TNIK STOJAN, Prešernova 19, 1410 ZA-
GORJE, vložek: 360,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 1. 1990; URBANIJA MILOŠ, Trg
pohorskega bataljona 9, 1412 KISOVEC,
vložek: 360,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 1990; RAZBORŠEK FORTUNAT,
C.ZMAGE 7, 1410 ZAGORJE, vložek:
360,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 1.
1990; KULT.CENTER DEL.DOM, P.O., C.
9. avgusta 1, 1410 ZAGORJE OB SAVI,
vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10269
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02495 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZIR GRADBENIŠTVO Gradbe-
no podjetje d.o.o. Ljubljana, Koprska 94

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koperska 94, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZIR INŽENIRING, P.O., Li-

tijska 51, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; KOŠIR DUŠAN, Rinkov trg 12, 1000
LJUBLJANA, vložek: 900,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 20. 12. 1989; SIMONČIČ MI-
LENA, Zaloška 83, 1000 LJUBLJLLANA,
vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; ČAD JOŽE, Klemenova 138,
1000 LJUBLJANA POLJE, vložek: 200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; ZE-
LENKO ROBERT, Tugomerjeva 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10270
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02496 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/04388/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZIR TRGOPOL Podjetje za gra-
dbena dela, betonske polizdelke in tr-
govino d.o.o. Ljubljana, Koprska 94

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koprska 94, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZIR INŽENIRING P.O., Liti-

jska 5l, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; KA-
VKA MIHA, Šlandrova 27, 1230 DOMŽA-
LE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 20. 12. 1989; SIMONČIČ MILENA,
Zaloška 83, 1000 LJUBLJANA, vložek:
200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; ČAD JOŽE, Klemenova 138, 1000
LJUBLJANA POLJE, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; ZELENKO
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ROBERT, Tugomerjeva 8, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10271
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02497 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/04389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GO-PAL Podjetje za proizvod-
njo, montažo in prodajo kovinskih proiz-
vodov d.o.o. Ljubljana, Koprska 94

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koprska 94, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DO HEUREKA, Študentov-

ska 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 520,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; ZIR
INŽENIRING P.O., Litijska 51, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 520,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 12. 1989; GOVŠE JANEZ, Brd-
nikova 39a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
560,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; GOVŠE ANKA, Brdnikova 39a, 1000
LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10272
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02498 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/04390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZIR STROPOVI Podjetje za iz-
delavo in montažo oblog ter trgovino
d.o.o. Ljubljana, Koprska 94

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koprska 94, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZIR INŽENIRING P.O., Liti-

jska 51, 1000 LJUBJANA, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; DE-
RENDA IVAN, Pod bresti 3, 1000 LJUB-

LJANA, vložek: 900,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 12. 1989; SIMONČIČ MILENA,
Zaloška 83, 1000 LJUBLJANA, vložek:
200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; ČAD JOŽE, Klemenova 138, 1000
LJUBLJANA POLJE, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; ZELENKO
ROBERT, Tugomerjeva 8, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10273
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02500 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/01514/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIVET SOZD kemične industri-
je o.sub.o.

Pravno org. oblika: SOZD
Sedež: Tržaška c. 32, 1000 LJUBLJA-

NA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10274
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02501 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/21449/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ASIEN d.o.o. mednarodna tr-
govina, zastopstva, komerciala, storitve
Ljubljana Šmartinska 130

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 130, Ljubljana,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GERD LASSNIG, Weitens-

feld 140, WEITENSFELD AUSTRIA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 12.
1992; ENGELBERT THALER, St. Veiter Str.
195, KLAGENFURT, AUSTRIJA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 12.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10275
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02503 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/00853/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EXPORTPROJEKT Podjetje za
tržno komuniciranje, fotografijo in sve-
tovanje, p.o. Cankarjeva 4, Ljubljana

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Cankarjeva 4, 1000 LJUBLJA-

NA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10276
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02505 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/12921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5507502000
Firma: DIMNIKARSTVO ZAGORJE OB

SAVI d.o.o., Podjetje za izvajanje dimni-
karske dejavnosti Zagorje ob Savi, Kid-
ričeva 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 2, 1410 ZAGORJE
OB SAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIMNIKARSKO PODJET-

JE P.O., Linhartova 62/a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.080,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 6. 1991; ROGAN BOJAN, Ulica
talcev 38, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vlo-
žek: 1.307,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 6. 1991; LONČARIČ ŠTEFAN, Cesta
zmage, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
1.306,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 6.
1991; GRETIČ ALOJZ, Cesta zmage 16,
1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
1.306,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 6.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
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družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10277
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02508 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/01518/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOPREVOZNIŠTVO Poslov-
na skupnost za oskrbo cestno promet-
nih in drugih organizacij združenega
dela o.sol.sub.o.

Pravno org. oblika: posl.sk.
Sedež: Zvezna ulica 2, 1000 LJUB-

LJANA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10278
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02509 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/01693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POSLOVNA SKUPNOST ZA
SVETOVANJE r.o. Ljubljana Parmova 33

Pravno org. oblika: posl.sk.
Sedež: Parmova 33, 1000 LJUBLJA-

NA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10279
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02510 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/05276/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIO - EKO INŽENIRING biolo-
ško-ekološki inženiring p.o. Ljubljana,
Kardeljeva 10

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Kardeljeva 10, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIO - EKO INŽENIRING

P.O., Kardeljeva 10, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ostalo, vstop: 15. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-

ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10280
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02511 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/04986/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAPROTEX Trgovsko in proiz-
vodno podjetje p.o., Kresnice 111

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Kresnice 111, 1281 KRESNI-

CE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANČAR JANEZ, Kresnice

111, 1281 KRESNICE, vložek: 2.000,00
Sit, ostalo, vstop: 16. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10281
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02512 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03711/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOPROMET Podj. v zas. last.
za komis. prod. trg. na dr. in deb. ter
zun. trg. vozil, kmet. strojev in gradbe-
nih strojev, p.o. Flandrova 8, Ljubljana

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Flandrova 8, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJKIĆ ČEDO, Titova ce-

sta 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ostalo, vstop: 15. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10282
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02513 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/00706/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDNARODNI CENTER ZA UP-
RAVLJANJE PODJETIJ V JAVNI LASTNI-
NI, p.o. Ljubljana, Kotnikova 2

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Kotnikova 2, 1000 LJUBLJA-

NA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10283
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02514 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/00141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GOSTILNA PRI LOVCU MEN-
GEŠ p.o., Mengeš, Kidričeva 38

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Kidričeva 38, 1234 MENGEŠ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10284
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02515 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/02104/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAKSPROMET Podjetje za tra-
nsport in trgovino na debelo p.o. Grosu-
plje, Zupančičeva 10

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Zupančičeva 10, 1290 GRO-

SUPLJE
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKLIČ FRANC, Zupanči-

čeva 10, 1290 GROSUPLJE, vložek:
3.000,00 Sit, ostalo, vstop: 16. 6. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10285
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02516 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/00873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SPLOŠNA FINOMEHANIKA iz-
delava in popravilo geodetskih instru-
mentov, pribora in merilnih naprav, p.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Gubčeva 23, 1000 LJUBLJA-

NA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10286
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02517 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/01405/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JUGOSLOVANSKI CENTER ZA
TEORIJO IN PRAKSO SAMOUPRAVLJA-
NJA, LJUBLJANA, V USTANAVLJANJU

Pravno org. oblika:
Sedež: Ljubljana, 1000 LJUBLJANA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10287
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02518 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/01982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRANČA Svetovalni inženiring,
p.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Stari trg 2, 1000 LJUBLJANA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10288
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02545 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/16161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MDV INTERNATIONAL Medna-
rodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Rim-
ska cesta 25 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rimska c. 25 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHAJLOVIČ DUŠAN, Je-

senkova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 11.
1991; MRAVLJA VESNA, Jesenkova 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1991; PERO-
VŠEK - ŠOLINC NADA, Pot na Fužine 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 11. 1991; FURLAN
SLAVKO, Prekomorskih brigad 106, 5290
ŠEMPETER, vložek: 400,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 25. 11. 1991; JEVC BORIS,
Rimska 25 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 11.
1991; GRADEČAK DRAGUTIN, Ul. Antuna
Blažiča 1, LUDBREG, vložek: 400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1991; CU-
CEK BENJAMIN, In der Wanne 29, ULM,
vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10289
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02546 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/16165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5591767
Firma: BARISTEN trgovina in svetova-

nje d.o.o., Ljubljana, Dunajska 113
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dunajska 113, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROUDI ANDREJ, Dolomit-

ska ul. 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 9.

1995; RADLOVIĆ VESNA, Lajkovška 36,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 9. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10290
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02547 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/16170/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BRV d.o.o., podjetje za trgovi-
no, časopisno, založniško in grafično de-
javnost, tehnološke in oraganizacijske
storitve..., in promet, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vošnjakova 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDIC IVAN, Vošnjakova 10,

1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10291
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02548 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16175/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KADEVI d.o.o., agencija za ka-
drovsko svetovanje, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Likozarjeva 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDEMŠEK DRAGO, Bra-

tov Debevc 1, 1353 BOROVNICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10292
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02549 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16180/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SERVUS Podjetje za posredo-
vanje poslovnih informacij in kadrovsko
svetovanje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanska 11, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPOVŽ GREGOR, Polja-

nska c. 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2.
1992; DRABIK MARKO, Černetova ul. 38,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10293
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02550 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16189/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KADMIR TRADE CO trgovsko
podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pohorskega bataljona 10,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KADIČ MIRA, Hudoverni-

kova 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10294
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02551 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16190/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FM CO podjetje za čiščenje in
vzdrževanje objektov d.o.o. Trzin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mengeška 61 a, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUŠIČ FRANCI, Menge-

ška 61 a, 1236 TRZIN, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10295
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02552 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/16195/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VASKO Trgovina, zastopstva,
proizvodnja, d.o.o., Središka 4, Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Središka 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAJBIČ DANA, Levstikova

15, 1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10296
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02553 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16201/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOLOMITI kulturno, zabavne
in poslovne storitve d.o.o., Dobrova pri
Ljubljani, ul. Vladimirja Dolničarja 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Vladimirja Dolničarja 2,
1356 DOBROVA PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VITEZ DARKO, Omerzova

12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1992; BU-
RGER BORUT, Tržaška 39/I, 1000 LJUB-

LJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 24. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10297
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02554 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EUROGEN estetika in marketi-
ng, Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rojčeva 19, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVŠIČ EVGEN, Dolanci

5, 6222 ŠTANJEL, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku skle-
pa navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10298
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02555 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PEMIL podjetje za gradbeništ-
vo in trgovino d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Andreja Kumarja 28, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADMANOVIČ PERO, An-

dreja Kumarja 28, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
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gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10299
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02556 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16245/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: .IKA storitveni servis, Jakčeva
5, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jakčeva 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERTONCELJ IVANKA, Ja-

kčeva 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10300
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02557 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16246/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BORD consulting, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Masarykova 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DULAR BORUT, Bičevje

2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1992; DE-
LLA NEVE ANTONIO, Trbiž, ITALIJA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 1. 1993; SMOLNIKAR GREEGOR, .,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1993; CARU-
SO GENNARO, Trbiž, ITALIJA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10301
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02558 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16247/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BST notranja in zunanja trgovi-
na Trbovlje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg revolucije 17 a, 1420 TR-
BOVLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRAŽIŠAR BOGDAN, Trg

revolucije 17 a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10302
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02560 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CAPAX d.o.o., podjetje za or-
ganizacijo in izvedbo športnih prireditev
d.o.o., Ljubljana, Jamova 60a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova 60a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIČ JURE, Erbežniko-

va ul. 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 3.
1992; BUDKOVIČ CVETA, Riharjeva ul. 18,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 3. 1992; HOMAN
ŠTEFAN BOŽO, Grablovičeva ul. 36, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 13. 3. 1992; KUNČIČ MA-
RKO, Vrhovnikova ul. 19 a, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 13. 3. 1992; POLONČIČ VINKO,
Celovška ul. 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 3.
1992; ZADNIK TOMAŽ, Soška ul. 19, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 13. 3. 1992; ZUPANČIČ
MIRO, Riharjeva ul. 18, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 3. 1992; ŽUNIČ LADO, Mokrška ul.
38, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10303
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02561 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16257/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HORIZONTI COM Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in turizem d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vlahovičeva ul. 39, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 25.690,00 Sit
Ustanovitelji: HORIZONTI COM P.O.,

SOLIN, Put Arapovca bb, SPLIT, vložek:
25.690,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10304
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02562 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRATEX Podjetje za opravlja-
nje storitev, d.o.o., Cesta 1. maja 68,
Hrastnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 1. maja 68, 1430 HRA-
STNIK

Osnovni kapital: 11.823,20 Sit
Ustanovitelji: HLASTEC DARKO, Pod ja-

vorjem 22, 1431 DOL PRI HRASTNIKU,
vložek: 5.911,60 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 7. 1993; LAZAREVIČ VIOLETA, Krištan-
dolska 7, 1431 DOL PRI HRASTNIKU, vlo-
žek: 5.911,60 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-10305
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02563 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16264/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRADE-GRAF podjetje za po-
klicno usposabljanje in zaposlovanje in-
validov d.o.o., Samova 9, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Samova 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAMPELJ MARJAN, Mare-

ška pot 15, 1261 LJUBLJANA - DOBRU-
NJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 2. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10306
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02564 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16266/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRAFFEX podjetje za trgovino,
inženiring, zastopstvo, storitve in razi-
skovalne dejavnosti d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Metelkov dvor 4, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC RUDOLF, Me-

telkov dvor 4, 1290 GROSUPLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10307
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02565 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RUBIKON R trgovsko in proiz-
vodno podjetje, d.o.o., Ljubljana Brajni-
kova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brajnikova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOKAL ROSANA, Brajniko-

va 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10308
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02566 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16283/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PANDECTAE Detektivske stori-
tve Kočevska Reka, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kočevska reka 12, 1338 KO-
ČEVSKA REKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTAMPAR LJUBO, Dole-

njska 45 d, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 2.
1992; VILIČNJAK MARIJA, Stanovno 37,
2259 IVANJKOVCI, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10309
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02567 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16293/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOSS-GETT družba za trgova-
nje in zastopanje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Einspielerjeva 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMIČ BOSA, Metoda Mi-

kuža 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10310
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02568 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16294/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SCOMMERCE podjetje za obr-
tne storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marje Borštnikove 8, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLAVIČEK DRAGO, Marije

Borštnikove 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10311
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02569 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PLINA Proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 39, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRBIČ DRAŽEN, Skojev-

ska 31, PLOČE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 1. 1992; CUNK IZTOK,
Cesta pod gozdom IV/35, 1290 GROSUP-
LJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 8. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-10312
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02570 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16297/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DR. BOGOMIR KOVAČ Podjet-
niška šola d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kopitarjeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ BOGOMIR, Kra-

njska 4 c, 1240 KAMNIK, vložek: 4.800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1992; PE-
RČIČ FRANCI, Prisojna 9, 4260 BLED, vlo-
žek: 3.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10313
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02571 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16308/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOJA podjetje za obrtne storit-
ve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Hudove-
rnikova 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hudovernikova 4, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATEKOVIČ JANI, Hudo-

vernikova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3.
1992; ZDEŠAR TOMAŽ, Hudovernikova 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10314
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02572 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OBALA SANJ Gledališče,
d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ziherlova 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVANOVIČ SAŠO, Ziher-

lova 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10315
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02573 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16313/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CONTEX d.o.o. Trzin, trgovina,
export-import, zastopstva

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reboljeva 37, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANEŽIČ DIMITRIJ, Rebo-

ljeva 37, Trzin, 1234 MENGEŠ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10316
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02574 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16317/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVENIR podjetje za trgovino in
gostinstvo, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot na Rakovo Jelšo 7 a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZULFIČARI DAUT, Medno

44, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3.
1992; ZULFIČAR ALILI, Medno 44, 1210
LJUBLJANA ŠENTVID, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10317
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02575 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BRUS podjetje za proizvodnjo
in storitve, Kamnik, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rudniška 7, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KARNAR UROŠ, Rudniška

7, 1240 KAMNIK, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 3. 1992; KARNAR MA-
RKO, Rudniška 7, 1240 KAMNIK, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10318
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02576 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16319/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JARC S.H. trgovina na drobno
in debelo, d.o.o., Lukovica, Čeplje 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čeplje 14, 1225 LUKOVICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JARC STOJAN, Čeplje 14,

1225 LUKOVICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; JARC HE-
LENA, Čeplje 14, 1225 LUKOVICA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
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jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10319
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02577 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16326/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IN - S proizvodnja, trgovina in
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Go-
rice 36

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Gorice 36, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBAR STOJAN, Bratov-

ševa ploščad 26, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1992; BREZOVEC UROŠ, Dajnkova
22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10320
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02578 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PLAVA LAGUNA Stanovanjsko
poslovni center d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEU IVAN, Linhartova 1,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 3. 1992; HOMAR
IVO, Linhartova 3, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 3. 1992; GRADIŠEK ANTON, Linhartova
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 3. 1992; BREGAR
CIRIL, Linhartova 9, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 3. 1992; ČAMPA FRANC, Linhartova 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 3. 1992; ŠUŠTAR-
ŠIČ BORIS, Linhartova 1, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 5. 3. 1992; LOBE HINKO, Trnovska
10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10321
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02579 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16329/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DREJAN Trgovina in transport
Hrastnik d.o.o., Pot Franca Pušnika 19,
Hrastnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot Franca Pušnika 19, 1430
HRASTNIK

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: DREVENŠEK JANKO, Pot

F. Pušnika 19, 1430 HRASTNIK, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10322
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02580 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/16333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EXACT računovodske storitve,
proizvodnja in trgovina, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grič cesta V/7, 1310 RIBNI-
CA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HENIGMAN BENJAMIN,

Grič c. V/7, 1310 RIBNICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1992; HENIGMAN NEVENKA, Grič c. V/7,
1310 RIBNICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10323
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02581 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16334/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOROS trgovina na drobno in
debelo, d.o.o., Ljubljana, Celovška 54

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 54, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: COLJA IGOR, Gregorčiče-

va 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10324
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02582 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16344/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BELURI trgovsko podjetje
d.o.o., Velike Lašče 140

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velike Lašče 140, 1315 VELI-
KE LAŠČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELURI NEDJAT, Velike

Lašče 140, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10325
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02583 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16356/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SAŠA MONT montažne storit-
ve, d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 88, 1230 DOM-
ŽALE
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐORĐEVSKI SANDE, Lju-

bljanska 88, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10326
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02584 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16366/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BORY Trgovina, proizvodnja in
usluge, d.o.o., Ljubljana Jakčeva 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jakčeva 24, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLAVŠEK SUZANA, Vide

Janežičeve 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1992; BORIŠEK MARJAN, Jakčeva 24,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10327
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02585 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16371/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PHOENIX EURO INC. podjetje
za marketinške storitve, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRINČIČ VOJKO, Parmo-

va 20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10328
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02586 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16374/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MICA & CO. proizvodno, storit-
veno in trgovsko podjetje d.o.o., Brileje-
va ul. 6, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva ul. 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIJATELJ CIRIL, Brileje-

va 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10329
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02587 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IRSIS Podjetje za izvajanje raz-
vojnih in svetovalnih informacijskih sto-
ritev, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Bratov Učakar 130, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERBIČ DUŠAN, Ul. Bra-

tov Učakar 130, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10330
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02588 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16386/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DEKORD podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Dolenjska c. 380, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 380, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVODNIK POLDE, Dole-

njska cesta 380, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10331
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02589 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16388/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VELEKT podjetje za trgovino in
računalništvo d.o.o., Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta oktoberske revolucije
14, 1420 TRBOVLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GONDA VLADO, C. oktob-

rske revolucije 11a, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1992; ŠKRBEC EGON, Trg Franka
Fakina 1, 1420 TRBOVLJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10332
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02590 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16394/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KUM COMMERCE podjetje za
kmetijstvo, trgovino ter poslovne storit-
ve, d.o.o., Dole 20, Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Dole 20, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ RUDI, Dole 20,

1270 LITIJA, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10333
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02591 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GAGI Podjetje za proizvodnjo,
trgovino, marketing, uvoz in izvoz d.o.o.,
Ljubljana, Rožanska 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožanska 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEBULAR SLAVI, Rožan-

ska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10334
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02592 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16396/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VABACO-TEHNIKA proizvodnja
in montaža varnostnih sistemov, d.o.o.
I.O.C. Trzin, Mengeš, Motnica 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Motnica 9, Trzin, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 8.320,00 Sit
Ustanovitelji: VABACO D.O.O., Motnica

9, 1236 TRZIN, vložek: 5.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 3. 1992; DIMNIK AN-
DREJ, Sneberska cesta 101 a, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.520,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 13. 3. 1992; PEKLAJ SREČKO,
Vrhovci c. 3/8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
240,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 3.
1992; MIHELIČ DUŠAN, Klanska 9, 1215
MEDVODE, vložek: 240,00 Sit, ne odgova-

rja, vstop: 13. 3. 1992; GORŠE TOMO,
Fabijanijeva 37, 1000 LJUBLJANA, vložek:
240,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 3.
1992; HORVAT ALEKSANDER, Kantetova
56, 1000 LJUBLJANA, vložek: 240,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 3. 1992; MATU-
ŠEK SEBASTJAN, Bijedičeva 7, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 240,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 13. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10335
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02593 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16420/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HITCOMMERCE Podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o. Trbovlje, Ul. 1.
junija 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 1. junija 4, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 152.302,50 Sit
Ustanovitelji: POLC TOŠ, Majcenova 9,

1420 TRBOVLJE, vložek: 152.302,50 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10336
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02594 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16441/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UPRAVLJALEC upravljanje ve-
čstanovanjskih hiš d.o.o., Ljubljana Ko-
gojeva 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kogojeva 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRULC JOŽICA, Kogojeva

8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 94,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; DRPIČ
JURE, Čevanova 13, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 86,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1992; ŠIJANEC MARIJA, Kogoje-

va 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 86,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; KOZEL
ALOJZ, Kogojeva 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 180,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1992; VODIŠEK MARIJA, Kogoje-
va 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 150,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; JA-
ZBEC NATALIJA, Kogojeva 8, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 211,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 12. 1992; JANČAR TEREZIJA,
Kogojeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
86,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1992; ČUK JANEZ, Kogojeva 8, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 86,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 12. 1992; SAKSIDA ALENKA,
Kogojeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
94,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1992; JUŽNIČ DANIELA, Blasnikova 25,
1000 LJUBLJANA, vložek: 94,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; ŠEPEC
IGOR, Kogojeva 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 86,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1992; GOLOB NADA, Kogojeva 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 94,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 15. 12. 1992; BELOBRAJDIČ
JOSIP, Kogojeva 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 94,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1992; UMEK BOGOMIR, Kogojeva 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 211,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; BAŠA
ZDENKA, Groharjeva 12, 3000 CELJE, vlo-
žek: 86,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1992; BERRA ANTON, Kraigerjeva 3, 6230
POSTOJNA, vložek: 86,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 15. 12. 1992; MLAKAR PAVLA,
Petra Podleska 6, 2000 MARIBOR, vložek:
94,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1992; KRALJ MARIJA, Kogojeva 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 94,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 15. 12. 1992; SALMIČ MARIJA,
Kogojeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
180,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1992; ŠINKOVEC VANDA, Kogojeva 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 150,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; PREDOV-
NIK VIKTOR, Brilejeva 6, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 86,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1992; LEBAN JOŽE, Kogojeva 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 150,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; ŠKOFLJA-
NEC MARTIN, Kogojeva 8, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 211,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 12. 1992; KOPRIVNIK VESNA,
Kogojeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
211,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1992; PIRIH NATALIJA, Kogojeva 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 94,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 15. 12. 1992; RAČEČIČ MARI-
JA, Kogojeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
94,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1992; PRAH JANKO, Tugomirjeva 16,
1000 LJUBLJANA, vložek: 86,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; HAFNAR
TONČKA, Češnjica 5, 4228 ŽELEZNIKI,
vložek: 86,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1992; PLEVANČ IVAN, Kogojeva
8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 211,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; BAGU-
LJ ANA, Kogojeva 8, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 86,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1992; LUKANČIČ ANICA, Koseška
17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 86,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; LAV-
RIČ KAROLINA, Kogojeva 8, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 86,00 Sit, ne odgovarja,
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vstop: 15. 12. 1992; HORVAT MARTIN,
Kogojeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
94,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1992; ŽLINDRA ANDREJA, Kogojeva 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 94,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; KUHAR
KRISTINA, Kogojeva 8, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 86,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1992; GRAHEK DRAGO, Neuber-
gerjeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 94,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1992;
MALI SAMO, Kogojeva 8, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 211,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 15. 12. 1992; MALI TONE, Kogojeva
8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 211,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; MAS-
NIK ALBINA, Valvazorjev trg 5, 1270 LITI-
JA, vložek: 94,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1992; RODIČ VIDA, Kogojeva 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 86,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; CAFARIN
DRAGA, Kogojeva 8, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 211,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1992; PLEMENITAŠ TANJA, Gos-
pejna 15, 2000 MARIBOR, vložek: 94,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1992;
PODGORNIK STANKA, Kogojeva 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 94,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 15. 12. 1992; KLEMENC VIK-
TOR, Velika čolnarska 14, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 86,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1992; KALIN EMICA, Kogojeva 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 86,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; OŠTIR
IVAN, Kogojeva 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 180,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1992; SREBRNJAK LOJZE, Kogo-
jeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 150,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; ŠU-
ŠTERŠIČ MILOŠ, Kogojeva 8, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 211,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 12. 1992; KYSELEF AKIM, Ko-
gojeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
211,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1992; OBAL MARJETA, Kogojeva 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 94,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 15. 12. 1992; MURŠIČ VIKTOR,
Kogojeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
180,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1992; KAPEŠ JOŽE, Kogojeva 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 150,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 15. 12. 1992; ULANEC BRE-
DA, Kogojeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
211,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1992; ROJINA SILVA, Kogojeva 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 211,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 15. 12. 1992; VENE ANTON,
Kogojeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
94,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1992; ŠTURM TEA, Kogojeva 8, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 94,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 12. 1992; PAVLIN ANTON, Ko-
gojeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 86,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; KU-
NTARIČ VIDA, Kogojeva 8, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 180,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 15. 12. 1992; KERIN MARTA, Kogo-
jeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 150,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; CA-
PUDER ROBERT, Kogojeva 8, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 211,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 12. 1992; BERZELAK ANKA,
Kogojeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
211,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10337
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02595 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DTS Inženiring d.o.o., Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska c. 101, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEVEL TOMAŽ, Žavcerje-

va 15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.920,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992;
KREČ SAŠO, Ul. Nade Ovčakove 14, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.080,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10338
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02596 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16446/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ASUKA Zunanja in notranja tr-
govina d.o.o., Gornji trg 42, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornji trg 42, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODEB MARJAN, Gornji

trg 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10339
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02597 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16449/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROCOM - SOFTWARE G & G
d.o.o., Ljubljana, podjetje za izdelavo
programske opreme

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trebinjska ul. 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLIHA GREGOR, Privoz

3a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1992; LA-
ZUKIĆ GORDANA, Trebinjska 13, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 24. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10340
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02598 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5590078
Firma: UNISTOURS 70 družba z ome-

jeno odgovornostjo za izposojanje vozil
in trgovino

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Igriška 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 45.000,00 Sit
Ustanovitelji: UNISTOURS, D.D., Tršča-

nska 7, SARAJEVO, vložek: 36.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 1. 1992; KAPELJ
DARKO, Kuštrinova 6, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 9.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10341
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02599 z dne 15. 2.
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2000 pod št. vložka 1/16456/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARCON podjetje za projektira-
nje in svetovalni inženiring d.o.o., Ljub-
ljana, Resljeva c. 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Resljeva c. 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLAGANJE DUŠAN, Polja-

nska c. 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10342
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02600 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16489/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STUDIO MLADIH reklama, au-
dio in video storitve in založništvo, d.o.o.,
Zagorje, Cesta 9. avgusta 51

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 9. avgusta 51, 1410
ZAGORJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVŠIČ SAMO, C. 9. av-

gusta 51, 1410 ZAGORJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1992; BOŽIČ DANIJEL, Kotredež 7, 1410
ZAGORJE OB SAVI, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10343
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02601 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16497/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAKA Inženiring, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 21, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRAZNIK JAKOB, Glinško-

va ploščad 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10344
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02602 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/15841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIONIR - KOMERC družba za
notranjo in zunanjo trgovino z omejeno
odgovornostjo, Ljubljana, Bratovževa
ploščad 34

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovževa ploščad 34, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 33.807.333,00 Sit
Ustanovitelji: D. D. PIONIR INDUSTRIJA

ČOKOLADE, BOMBONA I PECIVA, SUBO-
TICA, Marksov put 83, SUBOTICA, vložek:
33.782.333,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 1. 1992; LUBEJ IGOR, Radomeljske
čete 2, Radomlje, 1235 RADOMLJE, vlo-
žek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 1. 1992; HVALA MIRKO, Zaloška 48,
1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 1. 1992; MARIN-
ČIČ IGOR, Galjevica 60a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 21. 1. 1992; MESOJEDEC OLGA, Sa-
veljska 130, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 1.
1992; JAKOŠ HELENA, Gradišče 167,
1291 PIJAVA GORICA, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10345
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02603 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/16200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDIACARSO podjetje za info-
rmacijsko, propagandno, založniško ga-
lerijsko, izobraževalno in turistično-rek-
re- acijsko dejavnost, d.o.o., Ljubljana,
Rimska 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rimska 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REBOLJ DUŠAN, Mlakar-

jeva 2, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1992; REBOLJ
LEON, Mlakarjeva 2, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1992; REBOLJ ALJOŠA, Kardeljeva 12,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1992; REBOLJ
IDA, Sveto 39, 6223 KOMEN, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10346
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02645 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/23520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALNUS trgovsko podjetje,
d.o.o., Brilejeva 1 Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUŽAR BOŠTJAN, Brileje-

va 1, 1000 LJUBLJAA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1993; LU-
ŽAR MILENA, Brilejeva 1, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10347
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02646 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/23665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARUŠA proizvodnja, trgovina
in storitve d.o.o. Kočevje
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg zbora odposlancev 59,
1330 KOČEVJE

Osnovni kapital: 292.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEŠELNIK NATAŠA, Tzo

59, 1330 KOČEVJE, vložek: 292.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10348
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02647 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/01894/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ISKRA SERVIS d.o.o. Ljublja-
na, Rožna dolina c. IX/6 Poslovna enota
ISKRA SERVIS SARAJEVO, Ivana Krnde-
lja 11 a, Sarajevo

Pravno org. oblika: organizacijska enota
Sedež: Ivana Krndelja 11 a, 0000 SA-

RAJEVO
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10349
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02648 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/03846/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTERGLOBAL Ljubljana, Pod-
jetje za marketing in trgovino, d.o.o., Po-
slovna enota: v Beogradu Ive Lole Riba-
ra 33

Pravno org. oblika: organizacijska enota
Sedež: Ive Lole Ribara 33, 0000 BE-

OGRAD
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10350
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02649 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/19117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INVESTCOM podjetje za inves-
ticije d.d. Čopova 38, Ljubljana

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Čopova 38, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.000.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAKUP, PODJETJE ZA ZA-

KUP PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN,
d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 10. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10351
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02650 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/16715/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RLB podjetniška iniciativa,
d.d., Ljubljana

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Žibertova 1, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 55.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIRO M, D.O.O., Žiberto-

va 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 24.750,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992; HE-
DONI, D.O.O., Izlake 115, 1411 IZLAKE,
vložek: 5.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1992; LOGOS, D.O.O., Titova 14,
1000 LJUBLJANA, vložek: 24.750,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10352
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02651 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/16013/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SLAMNIK družba za trgovino
in storitve, d.d., Domžale

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljanska 71, 1230 DOM-

ŽALE
Osnovni kapital: 55.000,00 Sit
Ustanovitelji: REMS EDVARD, Žiče 18,

1230 DOMŽALE, vložek: 16.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 2. 1992; VESEL
STANKO, Ul. Bratov Kotar 1, 1234 MEN-
GEŠ, vložek: 13.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 2. 1992; GORNIK ANTON, Krai-
gherjeva 25, 1230 DOMŽALE, vložek:
13.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 2.
1992; SITAR TEREZIJA, Tomšičeva 32,
1234 MENGEŠ, vložek: 13.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10353
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02652 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/15679/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DRALIT d.d., inžiniring, projek-
tiranje, vodenje projektov in svetovanje

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Djakovičeva cesta 36, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 224.650,00 Sit
Ustanovitelji: DRAVSKE ELEKTRARNE

MARIBOR, ., 2000 MARIBOR, vložek:
112.325,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 11. 1991; LITOSTROJ-HOLDING, D.D.,
Djakovičeva cesta 36, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 112.325,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 8. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10354
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02653 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/01201/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GIPOSS LJUBLJANA Združena
gradbena podjetja o.sol.o. Ljubljana,
Dvoržakova 5

Pravno org. oblika: o.sol.o.
Sedež: Dvoržakova 5, 1000 LJUBLJA-

NA
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10355
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02654 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/01323/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SOZD UNILES Združena lesna
industrija in trgovina o.sub.o.

Pravno org. oblika: SOZD
Sedež: Titova c. 36/XII, 1000 LJUB-

LJANA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10356
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02655 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/01505/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POSLOVNA SKUPNOST TEKS-
TILNE INDUSTRIJE Ljubljana,
o.sol.sub.o.o.

Pravno org. oblika: posl.sk.
Sedež: Titova 81, 1000 LJUBLJANA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10357
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02656 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/01591/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTERTRANSPORT Poslovna
skupnost prometnih in odpravniških
OZD o.sol.o Ljubljana

Pravno org. oblika: posl.sk.

Sedež: Cesta VII. Korpusa št. 1, 1000
LJUBLJANA

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10358
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02657 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/01883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POSLOVNA SKUPNOST ZDRU-
ŽENIH RAZISKOVALNIH organizacij Slo-
venije - ZROS, r.o., Ljubljana, Beethov-
nova 7/II

Pravno org. oblika: posl.sk.
Sedež: Beethovnova 7/II, 1000 LJU-

BLJANA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-

ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10359
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02693 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/12472/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SMT - SISTEMI MOBILNE TE-
LEFONIJE d.o.o., Ljubljana, Koprska 94

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koprska 94, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: VARNOST PODJETJE ZU-

NANJA TRGOVINA P.O., Koprska 94, 1000
LJUBLJANA, vložek: 10.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 21. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10360
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02752 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/18651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SWISS TRADE Podjetje za tr-
govino in turizem, d.o.o., Plosovo 1 Veli-
ke Lašče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Plosovo 1, 1315 VELIKE LA-
ŠČE

Osnovni kapital: 110.538,00 Sit
Ustanovitelji: DROSS KARIN, 7550 SCU-

OL p.o.b 89, ŠVICA, vložek: 110.538,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10361
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02753 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/18644/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DAILY FOOD Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Triglavska 65, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Triglavska 65, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 12.540,00 Sit
Ustanovitelji: SCHICHO WILHELM, Nie-

der alm 187, ANIF AUSTRIA, vložek:
6.270,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 2.
1992; HILLEBAND HELMUT, Tuval str. 3,
HELLEIN AUSTRIA, vložek: 6.270,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10362
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02754 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/18643/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PLAETZER Podjetje za medna-
rodno špedicijo in transport, d.o.o., Voj-
kova 2, Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 12.540,00 Sit
Ustanovitelji: PLEATZER TRANSPORT

GMBH, H & Co KG, AUSTRIA, vložek:
12.540,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10363
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02755 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/17121/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NOSIS d.o.o., svetovanje in tr-
govina, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožanska 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.076,00 Sit
Ustanovitelji: VECCHIET MASSIMO, Via

Ginnastica 22, TRIESTE ITALIJA, vložek:
8.076,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10364
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02756 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/17120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: C.E.C. Central European Com-
pany, d.o.o., Posredovanje, svetovanje
in trgovina, Ljubljana, Rožanska 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožanska 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.076,00 Sit
Ustanovitelji: ORLANDO GIANNI, Via dei

Tigli 51, CAMPOFORMIDO, vložek:
4.038,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 2.
1992; ORLANDO FREDERICO, Via dei Ti-
gli 51, CAMPOFORMIDO, vložek:
4.038,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10365
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02757 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/17501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: E-TECH Podjetje za inženiring,
proizvodnjo, svetovanje in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Trnovski pristan 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovski pristan 6, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TUŠAR DARKO, Trnovski

pristan 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10366
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02758 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HOLING Podjetje za marketi-
ng, trgovino in inženiring, Ljubljana,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhovci, Cesta XI 4, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUNIĆ ŽELJKO, Radnička

cesta 1/2, ZAGREB, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 2. 1992; ŽNIDA-
RIĆ ŽELJKO, Kneza Mislava 6, ZAGREB,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10367
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02759 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/18745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LESOPAN d.o.o., Trgovsko,
uvozno in izvozno podjetje, Ljubljana,
Resljeva 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Resljeva 38, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESOPAN HOLZPLAT-

TEN-VERTRIEBS, gmbh, Kaiserstrasse 5-7,
D-5657 HAAN RHLD, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10368
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02760 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/18043/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LINIČ LJUBLJANA EXPORT-IM-
PORT d.o.o., trgovsko podjetje, Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 14, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TENNANT NICHOLAS, Wa-

agplatz 7/1, KLAGENFURT-CELOVEC, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10369
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02761 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/17500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAK-SLOV Podjetje za promet,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 9/20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PELISTER, D.D., Ul. Deve-

jani 13, BITOLA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10370
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02762 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/17475/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ABFALLWIRTSCHAFT UND WE-
RTSTOFFRECYKLING Proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, Dvoržakova 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dvoržakova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BM INTERNATIONALE EI-

NKAUFSBERATUNG GMBH, Saaldorf, NE-
MČIJA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 24. 3. 1992; BESSER-WALZEL LE-
OPOLD, A-9241, Wernberg, AVSTRIJA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10371
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02763 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/17473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZERSTORUNGSFREIE WERKS-
TOFFPRUFUNG Trgovina in zastopstvo,
d.o.o., Ljubljana, Dvoržakova 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dvoržakova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BESSER-WALZEL LEOPO-

LD, A-9241 Wernberg, AVSTRIJA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10372
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02764 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/17472/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROHSTOFF AUS ALTSTOFF Tr-
govina in svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Dvoržakova 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dvoržakova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BESSER-WALZEL LEOPO-

LD, A-9241 Wernerg, AVSTRIJA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10373
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02765 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/17469/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BESSER-FREIZEIT Turizem in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Dvoržakova
11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dvoržakova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BESSR-WALZEL LEOPO-

LD, A 9241 Wernberg, AVSTRIJA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10374
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02766 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/17468/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IND. KOMMUNIKATIONSTECH-
NIK Poslovno svetovanje in marketing,
d.o.o., Ljubljana, Dvoržakova 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dvoržakova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BESSER-WALZEL LEOPO-

LD, A-9241, Wernberg, AVSTRIJA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10375
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02767 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/17298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SOM trgovina, storitve in sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, Stari trg 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stari trg 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUGTERS HENDRIK, 5360

Iserlohn, Unterm Fondenbe, HOLLAND, vlo-
žek: 6.720,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 9.
1993; LUGTERS HENDRIKUS, Gravenhage
Den Haag, Leyweg, HOLLAND, vložek: 80,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 9. 1993; SERBA-
NESCU GRIGORI V.N., Gravenhage, Rijswij,
Havenstra, HOLLAND, vložek: 80,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 9. 1993; MOESMAN PE-
TRUS W., Leiden, Trakvaartplein 68, HOLLA-
ND, vložek: 80,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 9. 1993; DEWUS BERNARD R., Vanveen-
weg 128, Heergugowaard, HOLLAND, vlo-
žek: 80,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 9.
1993; LUGTERS HENDRIEKES, Nieuwveen
Den Haag, Leyweg 1123, HOLLAND, vložek:
80,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 9. 1993;
VAN WANROOIJ WILHELMUS, Trekvaatplein
13, Leiden, HOLLAND, vložek: 80,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 9. 1993; DEWUS J.F.
WILHELM, Stelingmolen 35, HOLLAND, vlo-
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žek: 80,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 9.
1993; DEWUS J. GEORG, Vyfhuizen 6,2037
G2 Haarlem, HOLLAND, vložek: 80,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 9. 1993; DEWUS JO-
HAN, Iouwideppuskuur str. 162, HOLLAND,
vložek: 80,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 9.
1993; MOESMAN M. WILHELMUS, Trekva-
artplein 68, Leiden, HOLLAND, vložek: 80,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 9. 1993; KOBA-
LT J. MATHEUS, Trekvaartplein 45, Leiden
2334, HOLLAND, vložek: 80,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 4. 9. 1993; PRAK ERIK JAN,
Hoeuff str. 5, Velsen, HOLLAND, vložek:
80,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 9. 1993;
DENIE BART, Pluizenmeer 17,3068 KB Rot-
terd, HOLLAND, vložek: 80,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 4. 9. 1993; DENIE H. JOHAN-
NES, Pluizenmeer 17,3068 KB Rotterd, HO-
LLAND, vložek: 80,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 4. 9. 1993; SCHEFFER JAN,
Pluizenmeer 25,3068 KB Rotterd, HOLLA-
ND, vložek: 80,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 9. 1993; REKEN VAN, Leyweg 1091, Den
Haag, HOLLAND, vložek: 80,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 4. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10376
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02768 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MODE ITALY Zunanja in notra-
nja trgovina, d.o.o., Ljubljana,

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, Hala A10,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 50.000,00 Sit
Ustanovitelji: BORIN RENZO, Venezia,

ITALIJA, vložek: 25.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 6. 1993; LAMBIASE ANTONIO,
Cava dei Tirreni, ITALIJA, vložek: 24.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10377
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02769 z dne 21. 2.

2000 pod št. vložka 1/18830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIH Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Štihova 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štihova 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 138.962,00 Sit
Ustanovitelji: VUKUŠIČ MIRNA, Viktora

Kovačiča 5, ZAGREB, vložek: 69.481,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 5. 1992; BOG-
DANIČ HRVOJE, Vladimira Varićka 1, ZAG-
REB, vložek: 69.481,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 5. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10378
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02770 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/11424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KONTAKT podjetje za fizično
in tehnično varovanje, d.o.o., Ljubljana,
Koprska 94

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koprska 94, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 274.500,00 Sit
Ustanovitelji: VARNOST VIČ P.O. Podje-

tje za varovanje premoženja Ljubljana, Kop-
rska 94, 1000 LJUBLJANA, vložek:
274.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10379
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02771 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/13243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TILIA - F trgovsko, proizvodno
in zunanjetrgovinsko podjetje družba z
omejeno odgovornostjo, Blate 11, 1331
Dolenja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Blate 11, 1331 DOLENJA VAS
Osnovni kapital: 130.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZOBEC MILAN, Blate 11,

1331 DOLENJA VAS, vložek: 26.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 9. 1991; ZO-
BEC PRIMOŽ, Blate 11, 1331 DOLENJA
VAS, vložek: 19.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 9. 1991; VRANČIČ VLADIMIR,
Beethovnova 14, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 26.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 9. 1991; FINNART Soviet-Finnish Joint
Ventures, Petrovsko-Razumovsky proezd
17, MOSKVA ZSSR, vložek: 52.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 9. 1991; VALIJEV
GELA ABREKOVIČ, Prušnikova 68, 1000
LJUBLJANA, vložek: 6.500,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 17. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10380
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02772 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/10940/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOMPAS VISTA SOFTWARE
Podjetje za informatiko in računalništ-
vo, d.o.o., Ljubljana, Pražakova 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pražakova 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMPAS INTERNATIO-

NAL, TURISTIČNA IN TRGOVINSKA delni-
ška družba d.d., Pražakova 4, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10381
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02773 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/10032/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALEASING Podjetje za
rent-a-car, prodajo, leasing in finance,
d.o.o., Radomlje
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Volčji potok 3 c, 1235 RADO-
MLJE

Osnovni kapital: 7.000.000,00 Sit
Ustanovitelji: JULIAFIN, S.R.L., Corso

Italia 112, GORICA, ITALIJA, vložek:
2.310.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 7. 1990; JULIATRADE, S.R.L. Corso
Italia 112, GORICA, ITALIJA, vložek:
2.310.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 7. 1990; A BANKA LJUBLJANA, D.D.,
Titova 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 7. 1990; AVTOHOC, D.O.O., ., 1230
DOMŽALE, vložek: 140.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 13. 7. 1990; ŠNUDERL TO-
MAŽ BORIS, Razgled 4, 6330 PIRAN, vlo-
žek: 140.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10382
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02774 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/06852/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SAVA IMPEX podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Središka cesta 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 7.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZANATSKA ZADRUGA “

MIP “, P.O., Rudolfa Rajtera 2, IVANEC,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 4. 1990; SIGEČICA, ZANATSKA PROI-
ZVODNO USLUŽNA ZADRUGA, p.o., Flaj-
panova b.b., ZAGREB, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 4. 1990;
POZD “ METALKA “ P.O., Fuštanska b.b,
SKOPJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 23. 4. 1990; COMPUTING “,
PODJETJE ZA SISTEMSKI INŽENIRING,
d.o.o., Cesta Dolomitskega odreda 92,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 4. 1990; PZ NAP-
REDOK PRILEP, ., PRILEP, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 4.
1990; GANATERIJA, D.O.O., ., BROD NA
KUPI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 23. 4. 1990; MATMAR, P.O., Delni-
ćka 1, SESVETE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10383
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02775 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/06806/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OMA - MERC Podjetje za grad-
bene storitve in trgovino, d.o.o., Cesta
24 junija 23, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 24 junija 23, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARCEN MILAN, Leninov

trg 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1990; KOS ZORAN, Krenžarjeva 28, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 22. 4. 1990; ŠPROHAR
IGOR, Glinškova ploščad 11, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 4. 1990; OMA D.O.O. Podjetje
za inženiring, proizvodnjo opreme in avto-
matizacijo, Cesta 24 junija 23, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10384
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02879 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MTA PANO Moderni trgovinski
ambienti, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška c. 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDIC TOMAŽ, Njegoševa

14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1992; PO-
GAČAR ANDREJ, Bratovževa ploščad 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10385
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02880 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16502/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: F+R družba za računovodstvo
in finance, d.o.o., Vrhnika, Na klancu 26

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na klancu 26, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBROVOLJC NIKOLAJ,

Na klancu 26, 1360 VRHNIKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10386
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02881 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16503/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STANKA COMMERCE d.o.o.,
Lavrica, Srednjevaška 1, Škofljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Srednjevaška 1, Lavrica,
1291 ŠKOFLJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEDNJAČ STANKA, Sred-

njevaška 1, Lavrica, 1291 ŠKOFLJICA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10387
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02882 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16505/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5604320
Firma: BETRADE trgovina in zastopst-

va, Ljubljana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pražakova 8, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠTRIC ELIZABETA, Cle-

velandska 29, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10388
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02883 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16510/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HAR Podjetje za notranjo in zu-
nanjo trgovino d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Apihova 16, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDARŠIČ DAMJAN, Api-

hova 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10389
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02884 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16518/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KORALI Podjetje za zunanjo tr-
govino, veletrgovino, marketing in pos-
redovanje, d.o.o., Ljubljana, Flandrova
19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Flandrova 19, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: KORAČIN MIROSLAV, Fla-
ndrova 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10390
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02885 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16519/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZAMIL podjetje za svetovanje
s področja investicij, d.o.o., Ljubljana,
Topniška 43

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topniška 43, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZALAR EMIL, Topniška 43,

1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10391
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02886 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIMESIS Studio za gledališko
dejavnost d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tabor 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARHAR ŠTIH VESNA FRA-

NJA, Tabor 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10392
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02887 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16528/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIP - AM podjetje za trgovino,
inženiring, proizvodnjo, d.o.o., Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bevkova 26, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAHKOVEC ANDREJ, Be-

vkova 26, 1270 LITIJA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10393
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02888 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16534/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HABITUS d.o.o. Ljubljana, zas-
topanje, trgovina, consulting

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sketova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRŠA EVA, Sketova 6,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10394
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02889 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16538/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEKTROINSTALACIJE d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, servis, instala-
cije, trgovino, Ljubljana, Tržaška c. 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Tržaška c. 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ORAŽEM JURIJ, Jamova

c. 48, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10395
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02890 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEKTRO COMPANY Trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 152, hala D

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, hala D, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUNDER IGOR, Trnjava

27, 1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10396
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02891 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16554/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RIKI TRADE Trgovsko in storit-
veno podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 7, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RISTANOVIĆ DUŠAN, Ul.

28. maja 71, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10397
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02892 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16555/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KALISTA d.o.o., gradbeništvo,
trgovina, proizvodnja, inženiring, Nem-
ška vas 1, Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nemška vas 1, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDVED - OBERSTAR

GROZDANA, Nemška vas 1, 1310 RIBNI-
CA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 5. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10398
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02893 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16556/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EMACO trgovsko podjetje,
d.o.o., Zagorje, Kotredež 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kotredež 6, 1410 ZAGORJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MANDELO MOJCA, Kotre-

dež 6, 1410 ZAGORJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10399
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02894 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BINGO Podjetje za trgovino, za-
stopstvo in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana,
Smrekarjeva 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smrekarjeva 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELČIČ DARKO, Smrekar-

jeva 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10400
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02895 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16567/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OBTAL storitve, trgovina, sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, Petkova 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petkova 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMONČIČ MILENA, Zalo-

ška 83, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 3.
1992; RAVNIKAR FRANC, Petkova 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10401
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02896 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16573/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DI GOLD podjetje za trgovino,
proizvodnjo, uvoz in izvoz, d.o.o., Dom-
žale, Ljubljanska 80

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 80, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.500,00 Sit
Ustanovitelji: IVANOVIČ LJUBO, Ljublja-

nska 80, 1230 DOMŽALE, vložek:
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8.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10402
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02897 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16582/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CHEMEIA trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana Lepi pot
23

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lepi pot 23, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VENTURINI AMALIJA MA-

RIJA, Magajnova 7, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10403
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02898 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FLAPO podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, storitve v turizmu in
gostinstvu, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 34, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POSPIŠIL BLANKA, Brato-

vževa pl. 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10404
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02899 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16595/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTO LEMI d.o.o., podjetje za
trgovino, marketing, poslovne in obrtne
storitve in zunanjo trgovino, Dvor 8, Lju-
bljana-Šentvid

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dvor 8, 1210 LJUBLJANA-ŠE-
NTVID

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETERKA ANDREJ, Dvor

8, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 3.
1992; PETERKA IRENA, Dvor 8, 1210 LJU-
BLJANA ŠENTVID, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10405
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02900 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16596/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IVENA Podjetje za inženiring in
elektroniko, d.o.o. Ljubljana, Rožna do-
lina c. V/24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina c. V/24, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAJT NIKO, Škrabčeva 13,

1000 LJUBLJANA, vložek: 9.200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; ENEKO
INŽENIRING - PODJETJE ZA INŽENIRING
MED. merilne in reg. elektronike, p.o. Zag-
reb, Maksimirsko naselje 11, ZAGREB, vlo-
žek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-

jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10406
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02901 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16601/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ATREJ poslovni in komercialni
inženiring, d.o.o., Avguštinčičeva 35,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Avguštinčičeva 35, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELUŠČEK IGOR, Avgušti-

nčičeva 35, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10407
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02902 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A & S TRADE trgovina na debe-
lo in drobno, d.o.o., Ljubljana, BTC, Šma-
rtinska 152

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, BTC, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 10.800,00 Sit
Ustanovitelji: KATNIK EGON, Kanaltaler-

strasse 44, KLANGENFURT, vložek:
3.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 3.
1992; TRAMP PODJETJE ZA TRGOVIN-
SKO IN STORITVENO dejavnost d.o.o., Lju-
bljana, Mačkov trg 1, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 3.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 3. 1992; PRELOGAR JOŽE, Tristanga-
sse 36, KLAGENFURT, vložek: 3.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-10408
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02903 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16603/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARK & PRINCE založniško-tr-
govsko podjetje, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRINČIČ VOJKO, Parmo-

va 20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 7.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 9. 1991; GRE-
GORIČ MARJAN, Tovarniška 14, 1370 LO-
GATEC, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 13. 9. 1991; ZUPANČIČ ANDREJ,
Župančičeva 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10409
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02904 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16614/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIKA & AS Podjetje za trgovi-
no, gostinstvo, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Litijska 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Litijska 38, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANEŽIČ RUDOLF, Sne-

berska 110, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10410
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02905 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16621/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: REPROSUTOR podjetje za tr-
govino d.o.o. Ljubljana, Ob žici 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob žici 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEGOVIĆ ESAD, Bakije

Sokak 29, SARAJEVO, vložek: 10.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10411
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02906 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16638/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LESTIK Podjetje za oblikova-
nje, izdelovanje in trženje izdelkov iz
lesa, d.o.o., Ljubljana, Celovška 452

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 452, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAJZER JANKO, Celovška

452, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10412
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02907 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ERIT Poslovno-komercialne
storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta XI/18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KARAKATIČ SINIŠA, Tom-

šičeva 3, 9220 LENDAVA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10413
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02908 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16644/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BLOČAN d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in turi-
zem Cerknica, C. 4. maja 70 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 4. maja 70 a, 1380 CE-
RKNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZEMLJAK MATIJA, C. 4.

maja 70 a, 1380 CERKNICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10414
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02909 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GOMONT d.o.o., družba za pro-
izvodnjo, trgovino, storitve in izvoz-uvoz,
Ljubljana, Groharjeva 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Groharjeva 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 81.300,00 Sit
Ustanovitelji: GOLEC JURE, Groharjeva

7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 25.650,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1992; GO-
LEC DUŠAN, Groharjeva 7, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 25.650,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 3. 3. 1992; MUJKANOVIĆ JIM-
MY, Dordrecht, HOLANDIJA, vložek:
30.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10415
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02910 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16650/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RETA TRADE proizvodno trgo-
vsko podjetje, d.o.o., Grič, Cesta V/3,
Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grič, Cesta V/3, 1310 RIBNI-
CA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAJNIČ LUDVIK, Zapotok

4, 1310 RIBNICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 3. 1992; PAJNIČ
ALEŠ, Zapotok 4, 1310 RIBNICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10416
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02911 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OK Organizacija in kadri Ljub-
ljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hacetova 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOHINC SLAVICA, Hace-

tova 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10417
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02912 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16668/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AKTURA trgovina in svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, Novakova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novakova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLJANŠEK SONJA, No-

vakova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10418
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02913 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16683/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALEŠ IN MARKO Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana - Polje, Rjava c.
24/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rjava c. 24/a, 1260 LJUBLJA-
NA - POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRNOVAR IVAN, Rjava ce-

sta 24a, 1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 3.
1992; PIRNOVAR TATJANA, Rjava c. 24/a,
1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10419
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02914 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GI-AKCIJA d.o.o., trgovsko, go-
stinsko, turistično in agencijsko podjet-
je, Ljubljana, Ul. bratov Učakar 108

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. bratov Učakar 108, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONČAR ŠKRJANEC IRE-

NA KRISTINA, Ul. bratov Učakar 108, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 11. 3. 1992; KONČAR GO-
RAZD, Ul. bratov Učakar 108, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10420
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02915 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5600944
Firma: KARPEX podjetje za trgovino,

proizvodnjo in izvoz-uvoz, d.o.o., Hrast-
nik, Novi log 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novi Log 7, 1430 HRASTNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUŠAR ALOJZ, Novi log 7,

1430 HRASTNIK, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10421
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02916 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARNIKA uvozno-izvozno podje-
tje in trgovina, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koprska 14 b, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANIĆ NIKOLA, Koprska

14 b, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10422
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02918 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16704/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MATRANS d.o.o., podjetje za
transport, trgovino in turizem Ljubljana -
Dobrunje, Pot v dolino 39

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot v dolino 39, 1261 LJUB-
LJANA - DOBRUNJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAKŠE JOŽE, Pot v dolino

39, 1261 LJUBLJANA DOBRUNJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10423
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02919 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16705/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAČI Podjetje za ekonomske
storitve d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mlinska pot 7, 1231 LJUBLJA-
NA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PANJAN BORIS JURIJ,

Štefanova ul. 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10424
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02920 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ETNOS d.o.o., podjetje za trgo-
vino, marketing, zunanjo trgovino, stori-
tve, zastopanje tujih partnerjev, konski-
gnacijo..., gostinstvo, Ljubljana, Reslje-
va3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Resljeva 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: URBANC KLEMEN, Res-

ljeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3.
1992; PRIMC ALEŠ, Jakčeva 43, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 27. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10425
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02921 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16726/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NOVA KOMUNIKACIJA podjet-
je za marketing in storitve d.o.o. Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 35, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAKER FABIO, Via Dei Pe-

llegrini 41/1, TRST, vložek: 3.200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1993; BICH-
LER SVEN, Via Capitolina 19, TRST, vlo-
žek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 11. 1993; PROMAR D.O.O., Stegne 35,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10426
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02922 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16733/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRIMAG inženiring, zastopst-
va, d.o.o., Ljubljana, Podlimbarskega 44

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podlimbarskega 44, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALEKSIĆ UROŠ, Možino-

va 10, 1360 VRHNIKA, vložek: 2.080,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1992; BAJ-
SIĆ IVO, Pod Kostanji 32, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.760,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 19. 3. 1992; RENAR JOŽE, Sojerjeva
54, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.080,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1992; SE-
LAN BORIS, Podlimbarskega 44, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.080,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 19. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10427
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02923 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/16734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: R.A.R. COMMERCE Storitveno
in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Ig
106

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ig 106, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAPIČ ASIM, Ig 106, 1000

LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 2. 4. 1992; PFAJFAR RU-
DOLF, Levstikova 17, 1240 KAMNIK, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10428
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02924 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/04453/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: O IN L Podjetje za poslovno
svetovanje p.o. Ljubljana Novo Polje, Ce-
sta XV/31

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Novo Polje cesta XV/31, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 192.000,00 Sit
Ustanovitelji: OCVIRK ANDRO, Novo Po-

lje cesta XV/31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
192.000,00 Sit, ostalo, vstop: 15. 12.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10429
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02925 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/19207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: H & G d.o.o. Podjetje za vodni
inženiring, Ljubljana, Slovenčeva 95

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenčeva 95, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HIDROINŽENIRING D.

O.O., Slovenčeva 95, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 3.920,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 4. 1992; HLUCHY GORDANA, Metoda
Mikuža 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.080,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10430
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02926 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/04233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SINOL SINOCO TRADE podjet-
je za strojništvo, ingeniring in marketi-
ng, d.o.o. Tesovnikova 44, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tesovnikova 44, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: SRŠEN JANKO, Na ulicah
n.h., 1234 MENGEŠ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10431
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02927 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/21578/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JANDA inženiring, d.o.o., Du-
najska 21, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUJEZINOVIČ VELIMIR,

Jurja Haulika 14, BJELOVAR, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 9.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-10432
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12063 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/24544/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEHNOBLUE tehnična trgovi-
na in servis, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Medno 42/a, 1210 LJUBLJA-
NA ŠENTVID

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽNAR JURIJ, Medno

42/a, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 5.
1993; KRIŽNAR SONJA, Medno 42/a,
1210 LJUBLJANA ŠENTVID, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 5.
1993.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 22.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodiš-
če izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1.
odstavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subje-

kt vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritož-
bo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodiš-
ču.

Sr-10433
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12420 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/22356/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RADIĆ podjetje za obdelavo
naravnega kamna d.o.o., Škofljica, Šma-
rska 61

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmarska 61, 1291 ŠKOFLJI-
CA

Osnovni kapital: 305.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADIĆ TONČI, Šmarska

61, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 305.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1993.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 26.11.1999 vlo-
žen ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na pod-
lagi 1. odstavka 32. člena ZFPPod izbrisa-
lo subjekt vpisa iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3519
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00004 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/17325/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AA TRADE podjetje za trgovino
in gostinstvo d.o.o., Obrtniška 7, Grosu-
plje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obrtniška 7, 1290 GROSUP-
LJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AMBROŽ ANDREJA, Pod

gozdom 1/13, 1290 GROSUPLJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; AMBROŽ BOJAN, Pod gozdom
1/13, 1290 GROSUPLJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-3520
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00005 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/17738/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GALERIJA ASK d.o.o. Pod vr-
bami 36, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod vrbami 36, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ ALOJZIJA, Pod

vrbami 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992; KOVAČIČ REBEKA LEA, Pod vrbami
36, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3521
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00006 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18433/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANERA d.o.o. podjetje za zas-
topstvo in prodajo Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žaucerjeva 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEBERŠEK JOLANDA, ŽA-

UCERJEVA 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3522
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00007 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/17613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVIS podjetje za inženiring,
svetovanje in storitve d.o.o. Dolnje Ret-
je, Velike Lašče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolnje Retje 14, 1315 VELIKE
LAŠČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETERLIN ŠTEFAN, Dolnje

Retje 14, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3523
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00008 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/17658/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIBA TRADE Podjetje za proiz-
vodnjo in trgovino, d.o.o. Ljubljana-PO-
LJE, Grazarjeva 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grajzarjeva 28, 1260 LJUB-
LJANA-POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAR BOJANA, Grajzarjeva

28, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12.
1991; KAR ZLATKO, Grajzarjeva 28, 1260
LJUBLJANA-POLJE, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3524
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00009 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/17872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IZVIR PROMET Trgovina in pre-
vozne storitve Krka d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krka 30, 1301 KRKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKAN FRANC, MARIN-

KOV TRG 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3525
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00010 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PLET šiviljstvo in pletiljstvo
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Litostrojska 36, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: UNGAR FRANC, Ruska uli-

ca 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3526
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00011 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JSI JOINT SERVICE INTERNATI-
ONAL LJUBLJANA Podjetje za mednarod-
no trgovino ter poslovne storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velike Lašče 106, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠULIN BORUT, MATIJE

BLEJCA 6, 1240 KAMNIK, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-3527
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00012 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VZOR Podjetje za vzdrževanje,
gradbeništvo, trgovino in gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, Orlova 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Orlova 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DJULINAC MARJANA, Orlo-

va 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3528
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00013 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LUCIANO Podjetje za trgovino
in zastopanje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina c. II/14, 1110
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIČINA DUŠAN, Tržaška

49, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; LIČI-
NA SABINA, Tržaška 49, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3529
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00014 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18531/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠPAJKA finančne storitve,
d.o.o. Dermastjeva 8, Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dermastjeva 8, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: HITIJ ŠTEFKA, Dermastje-

va 4, 1234 MENGEŠ, vložek: 3.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; STRA-
US-GRILC BARBARA, Pavšičeva 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 7. 4. 1992; PENCA KOSA-
NKA, Dermastjeva 4, 1234 MENGEŠ, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3530
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00015 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NETOPIR Trgovsko podjetje
d.o.o. Stahovica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Godič 79, 1242 STAHOVICA
Osnovni kapital: 8.400,00 Sit
Ustanovitelji: ISKRA BOŽIDAR, Godič

79, 1242 STAHOVICA, vložek: 4.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; ISKRA
DAMJANA, Godič 79, 1242 STAHOVICA,
vložek: 4.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3531
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00016 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18560/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ULTREX Podjetje za proizvod-
njo, trgovino, turizem in storitve, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prečna 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZRNEC SAŠO, Prečna 4,

1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3532
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00017 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18561/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VASTRA trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Zormanova 23, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zormanova 23, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRAJNAR VIDA, Zorma-

nova 23, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3533
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00018 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18580/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GOBY d.o.o., proizvodno, stori-
tveno in trgovsko podjetje, Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vir pri Stični št. 96, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAVANJA DAMJAN, Vir

pri Stični št. 96, 1290 GROSUPLJE, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-3534
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00019 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18581/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: B & P LJUBLJANA Podjetje za
časopisno in založniško dejavnost

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marinkov trg 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POŽAR BOJAN, Marinkov

trg 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3535
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00020 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18625/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M-Z-T gradbeništvo, gostinst-
vo in turizem, finančni inženiring, trgovi-
na, drobno gospodarstvo, d.o.o. Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo Polje c. XIV/1, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAROLT ZDENKA, Novo

Polje c. XIV/1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3536
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00021 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KANELA Podjetje za organiza-
cijo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Linhar-
tova 45

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 45, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRATKOVIČ ZDENKA, Lin-

hartova 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3537
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00022 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18633/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GAD podjetje za trgovino, storit-
ve, gostinstvo, zunanjo trgovino in zasto-
panje tujih firm, Ljubljana, Pražakova 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pražakova 16, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAČ KLARA, Pražakova

16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 4. 1992; KAČ
JURIJ, Pražakova 16, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3538
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00023 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18634/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KAMI STAR Trgovina in storit-
ve Trbovlje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Sallaumines 4 B, 1420 TR-
BOVLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HANČIČ KARMEN, Ul. Sa-

llaumines 4 B, 1420 TRBOVLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3539
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00024 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18655/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAXL Podjetje za trgovino, po-
sredništvo, storitve in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 109

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Brdo 109, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOREN JURIJ, Štihova 5,

1000 LJUBLJANA, vložek: 51.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 6. 1992; TANASKO-
SKI LJUPČO, Partizanski odredi 64a II/7,
SKOPJE, MAKEDONIJA, vložek:
49.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3540
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00025 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18668/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIRT d.o.o., podjetje za trgovi-
no, marketing, posredovanje in zasto-
panje, Ljubljana Mirje 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mirje 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CAFNIK SAMO, Bezenško-

va 52, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3541
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00026 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18686/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIC - WORLDBIH Poslovno in-
formativni center d.o.o. Ljubljana, Ale-
ševčeva 29

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Aleševčeva 29, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 150.000,00 Sit
Ustanovitelji: ETHNOS D.O.O., Medve-

dova 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 6.
1992; ALPHAINTER D.O.O., Medvedova
28, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 6. 1992; TI-
KOS D.O.O., Aleševčeva 29, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 8. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3542
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00027 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18690/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MILORD export-import d.o.o.
Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta talcev n.h., 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DANETOVIČ MILOŠ, Pre-

šernova 2, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3543
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00028 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEA-Q podjetje za poslovne
storitve in trgovino, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žaucerjeva ulica 22, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMERDU ROBERT, Žau-

cerjeva ul. 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3544
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00029 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ORPHEUS Koncertna poslova-
lnica in dejavnosti za mlade d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIVKO ZARJA, Frankolov-

ska ul. 17, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3545
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00030 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAKTO izdelovanje embalaže,
d.o.o., Verd 106 61360 Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Verd 106, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KODERMAN JANEZ, Verd

106, 1360 VRHNIKA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3546
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00031 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18706/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOMID d.o.o., podjetje za raz-
voj, trgovino in storitve, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brodarjev trg 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSIĆ MIRJANA, Brodar-

jev trg 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992; KOSIĆ DRAGAN, Pot na Fužine 51,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3547
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00032 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/18719/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VINDOR Podjetje za trgovino,
inženiring, marketing, export, import,
d.o.o., Tabor 9, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tabor 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NIKOLIĆ VIDOJE, Vide Ja-

nežičeve 13/2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992; NIKOLIČ MILORAD, Vide Janežiče-
ve 13/2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3548
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00033 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EXTRA-PORT podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., Hrastnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 1. maja, 1430 HRAST-
NIK

Osnovni kapital: 145.600,00 Sit
Ustanovitelji: JEVŠEVAR BRANKO, Ko-

lenov graben 7, 1433 RADEČE, vložek:
145.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 6.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3549
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00034 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18733/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MING-INVEST podjetniško sve-
tovanje Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Langusova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIU CHAOSHENG, Ulica

bratov Babnik 16, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3550
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00035 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18761/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DRENICA d.o.o. podjetje za ko-
mercialne posle pri uresničevanju funk-
cije blaga in storitev..., in predelavo st-
rojev za obrt in industrijo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rimska 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠABAN HAMZA, Petrovičeva

15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3551
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00036 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GEBRAA d.o.o., Podjetje za tr-
govino in zastopanje, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vogelna 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRUMPAK IZTOK, Voge-

lna 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3552
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00037 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18784/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SK COMPANY d.o.o. podjetje
za trgovino, posredovanje in storitve,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornji trg 28 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAVIĆ ROBERT, Kunaver-

jeva 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992; KRS-
TEVSKI JADRANKA, Gornji trg 28 a, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3553
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00038 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18796/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MA-LE podjetje za organizaci-
jo, svetovanje in trgovino d.o.o., Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bežigrad 18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEVSTIK SLAVKA, Bežig-

rad 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3554
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00039 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADENT d.o.o. Podjetje za zas-
topanje in trgovino Ljubljana, Vogelna 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vogelna 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOB JANINA, Vogelna

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
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lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3555
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00040 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18815/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRIDENT d.o.o., Podjetje za ra-
čunalniški inženiring, trgovino in storit-
ve Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRINČIČ SERGEJ, Raven-

ska pot 45, 1291 LJUBLJANA-ŠKOFLJI-
CA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 3. 1992; PRINČIČ-RELIĆ ANJA,
Ravenska pot 45, 1291 ŠKOFLJICA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3556
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00041 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FUNA krovska, kleparska in
gradbena dela d.o.o., Ljubljana, Gospo-
svetska 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gosposvetska 13, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MULALIĆ FUAD, Gospos-

vetska 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-

jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3557
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00042 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18833/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5679842
Firma: KERNN & CO podjetje za trgo-

vino, izvoz in uvoz ter storitve, d.o.o. Ka-
mnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žebljarska 5, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERN IGOR, Klavčičeva 3,

1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3558
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00043 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18850/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IKAS d.o.o., Podjetje za posre-
dovanje pri prometu z nepremičninami
Hrustovo 10, Velike Lašče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hrustovo 10, 1315 VELIKE LA-
ŠČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAČNIK ANGELA, Hrusto-

vo 10, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3559
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00044 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18852/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FARAON COMMERCE izvoz
uvoz, proizvodnja in trgovina na debelo
in drobno, d.o.o. Ljubljana Streliška 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Streliška 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAMSA DRAGO - DUŠAN,

Škrilje 11, 1292 IG, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3560
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00045 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PEKOLJ Montažni servis,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Erbežnikova ul. 17, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEKOLJ CVETKA, Vrhovci

c. II/1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3561
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00046 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18864/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DONOS podjetje za ekonom-
ski inženiring, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUBIC MAJA, Rimska c. 9,

1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3562
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00047 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GURMANČEK Trgovina z živili,
d.o.o. Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 11, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BORŠTNAR EMA, ŠKOF-

JELOŠKA 17, 1215 MEDVODE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3563
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00048 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18894/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRAKIZ Storitveno podjetje,
d.o.o., Grosuplje, Kersnikova 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova 5, 1290 GROSUP-
LJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANEŠ BOGOMILA, KER-

SNIKOVA 5, 1290 GROSUPLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3564
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00049 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18895/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BENC podjetje za storitve in
trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamniška 16, 1235 PRESER-
JE PRI RADOMLJAH

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN FRANC, KAMNI-

ŠKA 16, 1235 PRESERJE PRI RADOM-
LJAH, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3565
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00050 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PLENIČKA Podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Černetova 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Černetova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 175.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN BOJAN, ČERNE-

TOVA 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
175.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3566
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00051 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PERNE SKUPINA, Podjetje za pro-
izvodnjo, marketing, oblikovanje in projek-
tiranje d.o.o. Ljubljana, Langusova 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Langusova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRILC MARJAN, KRIVEC

48, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 6. 1992; GRM
JANEZ, GRADNIKOVA 44 A, 4240 RADO-
VLJICA, vložek: 20.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 16. 6. 1992; PERNE TEOS, Dra-
ga Brezarja 9, 4000 KRANJ, vložek:
76.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 6.
1992; VILFAN JANEZ, Zagrajškova 12,
4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 16. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3567
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00052 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/18922/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NATRA d.o.o., Podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo in storitve ter uvoz in
izvoz, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pokopališka 36, 1110 LJUB-
LJANA-MOSTE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NAGLIČ-TRAMPUŠ EMA,

Pokopališka 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992; TRAMPUŠ JOŽE, Pokopališka 36,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3568
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00053 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/19070/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STAND Podjetje za trgovino na
debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Bav-
dkova 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Bavdkova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STAND, D.O.O., Nova Ce-

sta 165, OPATIJA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3569
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00054 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/19099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEDER EXPORT proizvodno tr-
govsko podjetje, d.o.o. Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot kurirjev 9, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORBAR ANDREJA, Pot

kurirjev 9, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3570
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00055 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/19108/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AMEX d.o.o., export-import, tr-
govina in zastopstvo, Ljubljana, Streli-
ška 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Streliška 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILINKOVIĆ ŽARKO, Che-

ngdjuska 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-

salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3571
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00056 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/19111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IVEDA d.o.o., podjetje za pro-
dajo, posredovanje in računalniško de-
javnost, Kranjska 4č KAMNIK

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kranjska 4 č, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLOKAN IVAN, Kranjska 4

č, 1240 KAMNIK, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 4. 1992; SLOKAN
BREDA, Kranjska 4 č, 1240 KAMNIK, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3572
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00057 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/19126/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BEHAR Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Zarnikova 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zarnikova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELADŽIĆ SEIDA, Janeži-

čeva ul. 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3573
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00058 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/19133/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIT Organizacijsko in poslov-
no svetovanje d.o.o. Strletje, Rob

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Strletje, 1314 ROB
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIJAK IRENA, Pot na Fuži-

ne 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3574
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00059 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/19135/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIMPORT podjetje za trgovino
in marketing, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ižanska cesta 280A, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUPNIK IGOR, Gabrščko-

va 49, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3575
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00060 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/19136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOPRO trgovina, zastopanje,
športni marketing d.o.o., Ljubljana, Bra-
tov Učakar 116

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Učakar 116, 1000
LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LENIČ JANEZ JERNEJ,

Dunajska 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3576
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00061 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/19140/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M.A.M.TRADE družba za mar-
keting, zastopanje in svetovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tbilisijska 38, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: AŠKOVIČ LJUBIŠA, Tbilisi-

jska 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3577
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00062 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/19141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ART A.M. podjetje za organiza-
cijo, marketing, posredovanje in storit-
ve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 188 b, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRGLEZ ALENKA, Dole-

njska c. 188, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 4.
1992; BRGLEZ METKA, Dolenjska c. 188
B, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3578
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00063 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RENDIT PRO trgovina, finanč-
ne storitve in svetovanje d.o.o. Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zvezna 2a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVTONABAVA TRADE trgo-

vina, zunanja trgovina in leasing, d.o.o., Zve-
zna 2a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3579
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00064 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19171/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOPUN - KOPUN družba za po-
slovne storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklošičeva 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPUN VLADIMIR, Buliče-

va 8, ZAGREB, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; KOPUN DU-
BRAVKA, Buličeva 8, ZAGREB, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3580
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00065 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BBM trgovina in marketing
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zarnikova 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ ANDREJ, Mi-

klošičeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3581
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00066 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAGNUM OPUS d.o.o., podjet-
je za trgovino in poslovne storitve, Dole-
njska cesta 238, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 238, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAN IGOR, Vojkova 77,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; KOŠIR
LEOPOLD, Dolenjska c. 238, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 3. 1992; KOCMUR DARE, Gra-
dišnikova 22, 1353 BOROVNICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992; PUSTOSLEMŠEK MIRAN, Dolenjska
c. 238, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3582
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00067 z dne 7. 1.
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2000 pod št. vložka 1/19217/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LJUBICA Podjetje za tekstilno
proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 4 b, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: OKORN LJUBICA, Ljublja-

nska 4 b, 1290 GROSUPLJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3583
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00068 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIO-TOP podjetje za proizvod-
njo, trgovino in zunanjetrgovinsko deja-
vnost Medvode d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vaše 31g, 1215 MEDVODE
PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRANCKY ANDREJ, Tom-

šičeva 40, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1990; JENE ROMAN, Vaše 31 g, 1215
MEDVODE PRI LJUBLJANI, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3584
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00069 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19237/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEFING podjetje za kozmeti-
ko, trgovino in finančni inženiring Ljub-
ljana, Linhartova 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK HELENA, Prušni-

kova 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1992; NOVAK KAREL, Prušnikova 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3585
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00070 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19241/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GINO gostinstvo in turizem,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanska 66, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DELL OLIVO GINO, Mijav-

čeva 34, 1291 LJUBLJANA - ŠKOFLJICA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 19. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3586
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00071 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19257/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAKS d.o.o. LJUBLJANA, izde-
lava vakumske embalaže

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hladilniška pot 3 a, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEVŠEK STOJKO, Hladi-

lniška pot 3a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3587
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00072 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAYCCOM podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino in poslovne sto-
ritve d.o.o. Ljubljana, Kolodvorska 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALMERŠIČ BOŽIDAR,

Kettejeva ul. 2, 8250 BREŽICE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3588
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00073 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SVETOVALNA AGENCIJA pod-
jetje za svetovanje in posredovanje,
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kogojeva 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SINTIČ JOŽE, Kogojeva

10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-



Stran 938 / Št. 18 / 29. 2. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3589
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00074 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19278/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGO KOŽA podjetje za proiz-
vodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prečna ul.2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CRNOLIĆ MESUD, Polan-

škova ul. 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 7.
1992; KOGOVŠEK SAMO, Ul. Koroškega
Bataljona 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 7.
1992; GLAVIČ BORIS, Jakčeva ul. 38,
1000 LJUBLJANA, vložek: 25.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 7. 1992; ZARIĆ
ANDJEL, Agrokombinatska c. 6/č, 1000
LJUBLJANA - ZALOG, vložek: 25.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3590
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00075 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19302/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: C & G PROJEKTA d.o.o., Ljub-
ljana, Podjetje za projektiranje, svetova-
nje in inženiring, Dalmatinova 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dalmatinova 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: C & G zastopanje, svetova-

nje in inženiring d.o.o., Dalmatinova 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3591
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00076 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19325/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LOMIS - TRADE podjetje za tr-
govino, posredovanje in zastopanje
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rašiška 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOVRIĆ MILAN, Rašiška 9,

1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 6. 1992; LOVRIĆ
MIROSLAV, Rašiška 9, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 15. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3592
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00077 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19347/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BENEDIL INTERNATIONAL zu-
nanja trgovina, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 133, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 471.750,00 Sit
Ustanovitelji: BENEDIL S.P.A., Via Carlo

Alberto 17, CIVIDALE DEL FRIULI, vložek:
283.050,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 11. 1990; MADIKOM Trgovina in zas-
topanje d.o.o. Nova Gorica, ., 5000 NOVA
GORICA, vložek: 188.700,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 29. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3593
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00078 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19350/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JO & JO CO., računovodstvo in
finance, d.o.o. Ljubljana, Brilejeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOZINA JOŽE, Brilejeva 4,

1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992; ERŽEN
JORDAN, Brilejeva 4, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3594
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00079 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5688493
Firma: SECANTA podjetje za trgovi-

no, gostinstvo in turizem, posredovanje
in storitve, d.o.o. Ljubljana, Stegne 21,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLENČIČ VALTER, Glin-

škova ploščad 21, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3595
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00080 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/18843/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BUCIK trgovina in storitve,
d.o.o. Kolodvorska 34a, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska 34 a, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUCIK ALEKSANDER, Ple-

nčičev trg 1, 5000 NOVA GORICA, vložek:
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8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3596
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00081 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FARSA Podjetje za gradbene
storitve, d.o.o. Ljubljana, Ižanska 375

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ižanska 375, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEFEROVIĆ FATIMA, Iža-

nska 375, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 6.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3597
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00082 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19514/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TREM Trgovina in inženiring
d.o.o. Dragomer

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna pot 13, 1351 DRAGO-
MER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEMROV MARTA, ROŽNA

POT 13, 1351 DRAGOMER, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 6.
1992; OPREMAINVEST LJUBLJANA
D.O.O., VEČNA POT 2, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 16. 6. 1992; LULLI GIOVANNI, VIA BE-
LLINI 4A, GORIZIA, ITALIA, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 6.
1992; LULLI EDA, VIA BELLINI 4A, GORI-
ZIA, ITALIA, vložek: 25.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 16. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3598
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00111 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/16173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGROEXIM podjetje za proiz-
vodnjo, inženiring in svetovanje d.o.o.,
Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Groharjeva 20, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČAMPELJ JOŽE, Grohar-

jeva 20, 1240 KAMNIK, vložek: 4.800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1991; ČA-
MPELJ MARJANCA, Groharjeva 20, 1240
KAMNIK, vložek: 3.200,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 16. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3599
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00115 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/24064/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ETERICA d.o.o., Podjetje za tr-
govino, posredovanje in zastopstvo, Tbi-
lisijska 30, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tbilisijska 30, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK SONJA, Tbilisijska

30, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3600
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00116 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/24045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: D & D TRADE izvoz-uvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 160

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 160, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLNIČAR BOŽIDAR,

Spodni Rudnik 1/49, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 18. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3601
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00117 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/24021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STUDIO MASLE grafične stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Galjevica 80

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Galjevica 80, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 118.822,00 Sit
Ustanovitelji: MASLE MIRA, Galjevica

80, 1000 LJUBLJANA, vložek: 118.822,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3602
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00118 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/24012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠERI COMMERCE Trgovsko
podjetje d.o.o. Rakek

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska cesta 1, 1381 RA-
KEK
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Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALIJI NEBI, Partizanska c.

1, 1381 RAKEK, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3603
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00119 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/24007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PO trgovina s tehničnimi izdel-
ki, d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 64, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEVEL VIDA, Ul. 4. okto-

bra 25, 4207 CERKLJE NA GORE-
NJSKEM, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 29. 3. 1993; OMAN LEON,
Bobovek 4a, 4000 KRANJ, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3604
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00120 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/23987/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠIMENC d.o.o. podjetje za tr-
govino, storitve in kmetijsko dejavnost
Velike Lašče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velike Lašče 20, 1315 VELI-
KE LAŠČE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: UMEK DRAGO, Zg. Mla-

deteče 7, 8290 SEVNICA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1993; ŠIMENC DANICA, Rašiška cesta 10,
1234 MENGEŠ, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3605
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00121 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/23985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EGON TRADE podjetje za trgo-
vinsko in storitveno dejavnost, d.o.o. Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smrtnikova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠLJIVAR DURSUM, Smrt-

nikova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3606
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00122 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/23984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RAINBOW-STOR čiščenje pos-
lovnih prostorov in objektov d.o.o., Ljub-
ljana, Šišenska 44

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šišenska 44, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 116.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAGLAVEC EMANUEL, Ši-

šenska 44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
116.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3607
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00123 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/23966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POPELAR Trgovsko podjetje,
d.o.o., Brdce n.h. Dol pri Hrastniku, SO
Hrastnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brdce n.h., 1431 DOL PRI
HRASTNIKU SO HRASTNIK

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: POPELAR ŽARE, Dol pri

Hrastniku, SO, 1430 HRASTNIK, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3608
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00124 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/23930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FAJK podjetje za proizvodnjo,
storitve, zastopstvo, marketing in trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana Andreaševa 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Andreaševa 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FEUŠ ANDREJ, Ul. Bratov

Učakar 100, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 6.
1993; KLAVŽAR JOŠKO, Zakriž 16 A, 5282
CERKNO, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 14. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3609
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00125 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/23927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 941

Firma: DAKRA podjetje za proizvod-
njo, trgovino in gostinstvo, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brodarjev trg 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMAR DANICA, Zikova

6, 1240 KAMNIK, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3610
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00126 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/23926/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROAL COMMERCE trgovina in
storitve d.o.o., Dob pri Domžalah

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 34, 1233 DOB PRI
DOMŽALAH

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: RODE ALEŠ, Ljubljanska

34, 1233 DOB PRI DOMŽALAH, vložek:
120.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3611
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00127 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/23919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EURO-IDEA podjetje za trgovi-
no, zastopanje, posredovanje, gostinst-
vo in turizem, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAMNIŠEK IGOR, Trubar-

jeva 61, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3612
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00128 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/24690/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARMERA storitveno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Jarše 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jarše 17, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 119.431,00 Sit
Ustanovitelji: GAČNIK JOŽE, Jarše 17,

1000 LJUBLJANA, vložek: 119.431,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3613
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00129 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/24831/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RIEMEX TRADING d.o.o., pod-
jetje za trgovino, gostinstvo in marketi-
ng Pugljeva 25 61000 Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pugljeva 25, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 193.600,00 Sit
Ustanovitelji: RIEMEX, PODJETJE ZA

TRGOVINO, GOSTINSTVO IN TURIZEM
d.o.o., Ulica padlih borcev 37, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 176.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 8. 5. 1993; ŠMIGOVC TOMO,
Vešeniška 2, 3210 SLOVENSKE KONJI-
CE, vložek: 17.600,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 8. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3614
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00130 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/24647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MELONA trgovina, zastopstvo,
storitve d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova ul. 77, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 116.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAJIČ SENKA, Vojkova ul.

77, 1000 LJUBLJANA, vložek: 58.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 7. 1993; GAJIČ
DRAGOMIR, Vojkova ulica 77, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 58.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3615
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00131 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/24162/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PASCAL trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o. Rutarjeva 5 f Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rutarjeva 5 f, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 134.400,00 Sit
Ustanovitelji: HREN MIRJAN, Naselje

Ivana Krivca 14, 4280 KRANJSKA GORA,
vložek: 134.400,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3616
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00132 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/24152/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JANUŠKA podjetje za trgovi-
no, gostinstvo in turizem d.o.o. Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kotnikova 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LJUBOJEVIČ JANA, Jarška

cesta 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3617
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00133 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/24142/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BULL SHOP podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ljubljana, Šmartin-
ska 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 125.800,00 Sit
Ustanovitelji: PODLOGAR BRANKA,

Šmartinska 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
125.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3618
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00134 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/24135/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GIANT trgovsko podjetje d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bilečanska 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANEK JELKA, Bileča-

nska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 5.
1993; ZUPANEK BLAŽ, Bilečanska 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 20.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 5. 1993; ZUPA-
NEK MIHA, Bilečanska 4, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3619
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00135 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/24127/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOSAR d.o.o. - podjetje za fi-
nančne, računovodske, računalniške in
svetovalne storitve, promet z nepremič-
ninami in trgovino na debelo Rusj.trg,6
Lj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rusjanov trg 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 211.789,30 Sit
Ustanovitelji: KACAFUR MARKO, Rusja-

nov trg 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
211.789,30 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3620
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00136 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/24065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LIGROS trgovsko podjetje na
veliko in malo, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grudnova 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 134.750,00 Sit
Ustanovitelji: FIŠER PAVLE, Grudnova

7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 134.750,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3621
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00165 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/17693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IGI-DEX & COMP. Storitveno
podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška 299/a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GROZNICA IVAN, Zaloška

c. 299/a, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3622
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00166 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17710/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROTAN podjetje za trgovino, po-
sredovanje in turizem, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Učakar 130, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TROBEC MARIJA, Bratov

Učakar 130, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 943

Sr-3623
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00167 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ILUZIJA Podjetje za proizvod-
njo, trgovino in ekonomsko svetovanje
Ljubljana, Ižanska c. 229

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ižanska c. 229, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.400,00 Sit
Ustanovitelji: ANDROJNA DARIJA, Ižan-

ska c. 229, 1108 LJUBLJANA, vložek:
1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; RUSJAN BORUT, Trinka Zamejskega
9, 5000 NOVA GORICA, vložek: 7.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3624
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00168 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17771/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RECOM d.o.o. - podjetje za tr-
govino, proizvodnjo, marketing, posre-
dovanje Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 304, 1117 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REZELJ JOSIP, VODNIKO-

VA 304, 1117 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3625
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00169 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17773/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIALIS TRADE turizem in trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHOKŠIĆ PETAR, Tomši-

čeva 12, ZAGREB, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3626
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00170 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DELTASAT Podjetje za inženi-
ring, trženje in montažo telekomunika-
cijskih sistemov Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 287, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUŽLETA BRANK0, ST-

RELIŠKA 37, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3627
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00171 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17806/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PLEJADA Trgovina, inženiring
in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 73, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.500,00 Sit
Ustanovitelji: PEGAN MARJAN, Kamnje

7, 5263 DOBRAVLJE, vložek: 6.800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 3. 1992; STA-

RIHA ŠPELA, Cesta na Dobravo 30, 8290
SEVNICA, vložek: 1.700,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 11. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3628
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00172 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VITRAŽEK Podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve ter uvoz in
izvoz Ljubljana, Reboljeva 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reboljeva 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMAR MARJETKA, RE-

BOLJEVA 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3629
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00173 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17861/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LUMERPA d.o.o. projektiranje,
inženiring, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gabrščkova 39, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZIDANIČ BOŽENA, GABR-

ŠČKOVA 39, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992; ZIDANIČ ROMAN, ŽAUCERJEVA 13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; ZIDANIČ
NINA, GABRŠČKOVA 39, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3630
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00174 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17878/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MATDOR podjetje za trgovino
in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Dimiče-
va 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dimičeva 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEŠKO DANICA, MARIN-

KOV TRG 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
6.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1992; MANDIČ PETER, MARINKOV TRG
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3631
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00175 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17879/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAN podjetje za trgovino in
gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Dimičeva 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dimičeva 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MANDIČ PETER, MARIN-

KOV TRG 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
6.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1992; SEŠKO DANICA, MARINKOV TRG
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-

jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3632
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00176 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17887/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AIKEN filmska in video produk-
cija d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bilečanska 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROSENC AIKEN-VERO-

NIKA, POT NA FUŽINE 45, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3633
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00177 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17891/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELA Podjetje za trgovino, stori-
tve, transport in posredovanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maroltova 15, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOPLIHAR DANILO, MA-

ROLTOVA 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3634
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00178 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17904/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LESKO CO. Podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino, uvoz-izvoz in inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot sodarjev 27, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVIČ STANISLAV, POT

SODARJEV 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3635
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00179 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17918/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CAVALLO podjetje za trgovino,
transport, zunanjo trgovino, gostinstvo
in turizem ter kmetijsko proizvodnjo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bohoričeva 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAN MILAN, Bohoričeva

11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3636
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00180 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17920/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VEZPIK podjetje za trgovino in
gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Dunajska c.
76

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 76, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REČNIK MARIJA, TITOVA

135, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992; VEZ-
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JAK VLADIMIR, TITOVA 135, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 6.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3637
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00181 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17933/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGRON trgovina in storitve, ex-
port - import d.o.o. LJUBLJANA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta španskih borcev 53/c,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUKAJ RAHIM, Cesta špa-

nskih borcev 53/c, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3638
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00182 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17936/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: YANO Trgovsko in proizvodno
podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamnogoriška cesta 67,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 10.132,00 Sit
Ustanovitelji: HRENKO IVAN, KAMNO-

GORIŠKA CESTA 67, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 10.132,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3639
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00183 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17946/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOMINI inženiring, trgovina in
posredovanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gotska 16, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODIČAR DOROTEJA,

GOTSKA 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; VODIČAR NINA, GOTSKA 16, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 31. 3. 1992; VODIČAR MI-
ROSLAV, GOTSKA 16, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3640
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00184 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18248/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GO-GA Trgovina in storitve Lju-
bljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Marije Drakslerjeve 16,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GARAFOL ANTON, UL.

MARIJE DRAKSLERJEVE 16, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992; GARAFOL GORAZD, UL.
MARIJE DRAKSLERJEVE 16, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3641
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00185 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DDP Podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DERGANC DANICA, KLO-

PČIČEVA 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3642
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00186 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FIRA & CO Proizvodnja, trgovi-
na, storitve d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FILEŠ RAFAEL, LAMUTO-

VA 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3643
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00187 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOMAS Podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolenčeva 3, 1240 ŠMARCA,
KAMNIK

Osnovni kapital: 260.000,00 Sit
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Ustanovitelji: MASELJ ZORAN, Kolenče-
va 3, Šmarca, 1240 KAMNIK, vložek:
260.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3644
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00188 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STORING podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pohorskega bataljona 87,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETROVIČ DUŠAN, PO-

HORSKEGA BATALJONA 87, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 2. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3645
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00189 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VARIANT trgovsko in proizvod-
no podjetje Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Herbersteinova 16, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELIČKOVIČ DUŠAN, HE-

RBERSTEINOVA 16, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3646
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00190 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18033/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WAYDI inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Glinškova ploščad 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 3, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDENIČ DAMJAN, GLIN-

ŠKOVA PLOŠČAD 3, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3647
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00191 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18038/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MI-VA storitve in splošna servi-
sna dejavnost d.o.o., Ljubljana, Blasov
breg 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Blasov breg 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽURA MITJA, Ptujska 26,

1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; IVANČIČ
MIROSLAV, Trebinjska 9, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3648
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00192 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18081/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ENERGUM podjetje za storitve
in trgovino d.o.o., Ljubljana, Preradovi-
čeva 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Preradovičeva 38, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OKORN IVAN, Preradovi-

čeva 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3649
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00193 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IGIS podjetje za trgovino, tran-
sport in storitve, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Taborska cesta 12, 1210 LJU-
BLJANA-ŠENTVID

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SRAKAR DAMJANA, Čes-

nikova ul. 10, 1107 LJUBLJANA-ŠIŠKA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3650
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00194 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SAGA Podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Steletova 8, 1241 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GANTAR SAMO, Kettejeva

1, 1240 KAMNIK, vložek: 4.800,00 Sit, ne
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odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; GANTAR JE-
LENA, Kettejeva 1, 1240 KAMNIK, vložek:
3.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3651
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00195 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RIVANO Gostinsko in trgovsko
podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska ul. 37, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 112.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANOV ROBERT, Partiza-

nska ul. 37, 1000 LJUBLJANA, vložek:
112.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 5.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3652
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00196 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAYCOM zastopništvo, marke-
ting, poslovne storitve, d.o.o. Trzin, Ra-
kefova ul. 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rakefova ul. 25, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLOVIČ DUŠAN, Rake-

fova ul. 25, 1236 TRZIN, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3653
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00197 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18652/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RETING podjetje za razvoj, pro-
izvodnjo, servis, trgovino elektronskih
aparatov in naprav ter zastopstva, d.o.o.,
Ljubljana, Klopčičeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klopčičeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.350,00 Sit
Ustanovitelji: ROMIĆ VERONIKA, Klop-

čičeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.350,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3654
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00198 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BEMI-STIL podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in transport, Ljubljana,
Luize Pesjakove 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Luize Pesjakove 16, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKEC MITJA, Luize Pes-

jakove 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3655
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00199 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18751/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: D - BIT podjetje za elektroniko
in informatiko, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. v Rožno dolino 18 a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLUN JERNEJA, Podjun-

ska 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; ANŽIČEK JASMIN, C. V rožno dolino
18 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; KLE-
VA BILJANA, Polje c. VI/28, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3656
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00200 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18801/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SVETEC M & S trgovina in trže-
nje, storitve, zastopstvo, d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgorje 71, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SVETEC MARKO, Podgor-

je 71, 1240 KAMNIK, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1991;
SVETEC STANISLAVA, Podgorje 71, 1240
KAMNIK, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 12. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3657
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00201 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LARG družba za trgovino in sto-
ritve d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Menardova 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLADUŠEK BARBARA,

Menardova 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3658
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00202 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GALB proizvodnja in predela-
va polizdelkov in izdelkov d.o.o., Ihan
96, p. Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ihan 96, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GNIDOVEC BRANKO, Ihan

96, 1230 DOMŽALE, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; LENČEK
ALEŠ, Ihan 150, 1230 DOMŽALE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3659
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00203 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18936/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IUXTA d.o.o. BLAGOVICA Pod-
jetje za projektiranje in inženiring

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Blagovica 3, 1223 BLAGOVI-
CA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARLIČ IVAN, Blagovica 3,

1223 BLAGOVICA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-

lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3660
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00204 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18944/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MATEX & CO trgovsko podjetje
in poslovne storitve, d.o.o. KAMNIK

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prvomajska 11, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JENKO MATIJA, Prvomaj-

ska 11, 1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3661
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00205 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18957/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VALČEK Podjetje za poučeva-
nje družabnih plesov in organizacijo dru-
žabnih in kulturnih prireditev d.o.o. Tr-
zin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 48, TRZIN, 1234
MENGEŠ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KIKELJ STANISLAV, Pre-

šernova 48, 1234 MENGEŠ, TRZIN, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3662
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00206 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18978/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DRAKKAR d.o.o., trgovsko, gos-
tinsko, turistično in agencijsko podjetje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 16, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: PELKO FRANC, Stari trg

26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 6.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3663
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00207 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18986/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARBIT Svetovanje, inženiring,
projektiva, proizvodnja, servis, storitve,
trgovina, d.o.o., Opekarska 42, Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Opekarska 42, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRČAR JANEZ, Opekar-

ska 42, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992; GRČAR BERNARDA, Opekarska 42,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3664
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00208 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIOFOOD podjetje za trgovino,
marketing in storitve d.o.o. Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krvinova 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOJANC JOŽE, Krvinova

8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3665
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00209 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SORS družba za razvoj fleksi-
bilne avtomatizacije, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROF. GOJKO STANIČ,

D.O.O., Komenskega 7, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 23. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3666
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00210 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COLLEGIUM HOLDING Družba
za ustanavljanje, vodenje in financira-
nje podjetij, trgovino in storitve, d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka ulica 33, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIRNIK ROBERT, Marin-

škov trg 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; GOLJEVŠEK ALEXANDER S., Črno-
gorska ul. 41, 2000 MARIBOR, vložek:
3.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; GRAL, D.O.O., Črnogorska ul. 41,

2000 MARIBOR, vložek: 800,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 2. 4. 1992; LEVANT, D.O.O.,
31, Divizije 7, 4000 KRANJ, vložek: 800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3667
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00211 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19013/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRED Podjetje za gostinski in-
ženiring, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLIHA GREGOR, Ul. bra-

tov Babnik 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1992; ZAKONJŠEK DANIJEL, Spodnja Id-
rija 38, 5281 SPODNJA IDRIJA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3668
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00212 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AK - BAAK kovinsko predelova-
lna industrija d.o.o. Dobrova pri Ljublja-
ni, Razori 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Razori 6, 1356 DOBROVA PRI
LJUBLJANI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUPLJENIK ALEŠ, Ul. bra-

tov Učakar 124, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; KUPLJENIK BRANKA, Ul. bratov
Učakar 124, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3669
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00213 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TA-VU-MI Podjetje za posredo-
vanje, storitve in trgovino, d.o.o., Vrhni-
ka, Petkovškova 36

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petkovškova 36, 1360 VRH-
NIKA

Osnovni kapital: 200.025,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVRL TATJANA, Petkov-

škova 36, 1360 VRHNIKA, vložek:
200.025,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3670
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00214 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19028/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠTENDLER podjetje za trgovi-
no, gostinstvo, turizem in proizvodnjo,
d.o.o., Čemšenik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čemšenik 4 a, 1413 ČEMŠE-
NIK

Osnovni kapital: 125.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTENDLER FRIDERIK

MLAJŠI, Podlipovica 33, 1411 IZLAKE, vlo-
žek: 125.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-3671
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00215 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAN TRADE CO trgovina, gos-
tinstvo, turizem, storitve d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pavšičeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OREŠKI STJEPAN, Pavši-

čeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3672
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00216 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19036/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TGZ podjetje za trgovino, gra-
dnje in zastopstvo, d.o.o. Zagorje ob
Savi, Kosovelova 21

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kosovelova 21, 1410 ZAGOR-
JE OB SAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROSTOHAR NIKO, Rudar-

ska 10, 1412 KISOVEC, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3673
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00217 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SPEED BLISK Storitveno pod-
jetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje c. XII/2a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LATINČIČ RAJKO, Polje c.

XII/2a, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992; LATINČIČ JASNA, Polje c. XII/2a,
1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3674
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00218 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROFING finančna družba
d.o.o., Ljubljana, Ajdovščina 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ajdovščina 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 5.190.413,00 Sit
Ustanovitelji: CEDA S.R.L., Via Tullio 9,

UDINE, vložek: 741.400,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 20. 3. 1992; IMMOBILIARE
FARA DI RASTELLI e.C.S.A.S., Viale XXV.
Aprile 132, TORINO, vložek: 741.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1992; FER-
MI E. S.R.L., Via lazzaretto Vecchio 24,
TRST, vložek: 741.400,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 20. 3. 1992; MI.FIN.S.A.S., Via
Auronzo 6, PORDENONE, vložek:
741.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1992; COSMACINI EFREM, Via Do-
rmisch, UDINE, vložek: 741.400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 3. 1992; GIANFRAN-
CO BRESCIANI, Via Duca degli Abruzzi,
BERGAMO, vložek: 741.400,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 20. 3. 1992; PREGL ŽIVKO
KAZIMIR, Rimska 16, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 741.400,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3675
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00219 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19123/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VI-VI svetovanje in storitve
d.o.o., Župančičeva 14, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Župančičeva 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAŠIČ KATJUŠA, Županči-

čeva 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3676
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00220 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19324/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MANTISA Trgovina in storitve
d.o.o. 61000 Ljubljana, Kavčičeva 54

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kavčičeva 54, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUČAN SAŠO, Kavčičeva

54, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1992; FON
MARTINA, Kidričeva 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3677
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00221 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19338/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALFONSO & DIEGO podjetje za
gostinstvo, trgovino in posredovanje na
področju prometa blaga in storitev d.o.o.
Ljubljana, Vodnikova 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Vodnikova 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GUTIERREZ ALOIS, Horjul

311, 1354 HORJUL, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3678
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00222 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19394/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KARLO export-import, trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Kristanova 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kristanova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BORKO DRAGO, Pod gra-

dom 13, 1351 BREZOVICA-LUKOVICA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 12. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3679
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00223 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DEVIN d.o.o., Podjetje za proi-
zvodnjo in prodajo, Zikova 10/1, 61240
Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zikova 10/1, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK-ŠANTOVEC MIJA,

Homec, Cesta VII/21, 1235 RADOMLJE,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 16. 6. 1992; SITAR NATAŠA, Godič
26/c, 1242 STAHOVICA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 6.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3680
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00224 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19419/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RAKIĆ export-import d.o.o.,
Ljubljana, Cesta v Gorico 36

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Gorico 36, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAKIĆ BRANKO, Dol pri

Brezovici 51, 1360 VRHNIKA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3681
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00225 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ACORD MARKETING Trgovina,
d.o.o. Ljubljana, Križevniška 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Križevniška 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 275.300,00 Sit
Ustanovitelji: KAVRAN MARIJAN, Vidma-

šče št. 2, 6210 SEŽANA, vložek:
178.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 4. 1992; SEGA BORIS, Šišenska 37,
1000 LJUBLJANA, vložek: 96.400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3682
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00226 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19445/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STC podjetje za trgovino, proi-
zvodnjo, storitve, svetovanje ter izvoz in
uvoz, d.o.o., Miklošičeva 9 B, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklošičeva 9 B, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRUŠTVO SRBSKA ZA-

JEDNICA, Lepodvorska 2, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 13. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3683
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00227 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19447/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NIMIT-M proizvodnja, inženiring,
trgovina d.o.o., Ljubljana, Stegne 21 c

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 21 c, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.002,00 Sit
Ustanovitelji: KLARIČ RENATA, Marinkov

trg 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
33.334,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 7.
1992; MISLEJ DARJA, Borova 4, 1230 DO-
MŽALE, VIR, vložek: 33.334,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 27. 7. 1992; PAVLOVIČ NE-
VENKA, Bregarjeva 31, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 33.334,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 27. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3684
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00228 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19448/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A & N d.o.o. trgovina in storit-
ve, Rojčeva 18, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rojčeva 18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK JULIJ, Rojčeva 18,

1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1992; NOVAK
ALENKA, Rojčeva 18, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 15. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3685
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00229 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DUŠA Trgovsko podjetje d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na cvetači 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 9.600,00 Sit
Ustanovitelji: STOPAR NIKOLIČ DUŠA,

Na cvetači 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
9.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3686
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00230 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOMI - COMMERCE trgovina in
turizem, d.o.o., Ljubljana, Stegne 21

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: NOVOSEL NIKOLAI ALEK-
SEJEVIČ, Ul. Urickogo 40, KIJEV, UKRAJI-
NA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 21. 10. 1991; KAJDIŽ MIROSLAV, Tri-
glavska c. 11, 4240 RADOVLJICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3687
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00231 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19462/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BSB-VIMI podjetje za svetova-
nje, trgovino in storitve, d.o.o., Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maistrova 12, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 103.200,00 Sit
Ustanovitelji: VIDEMŠEK ZVONIMIR,

Maistrova 12, 1270 LITIJA, vložek:
103.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3688
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00232 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19469/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EX - LINE podjetje za trgovino
storitve, proizvodnjo in marketing d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica na grad št. 2, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRNOVŠEK FRANCI, Na

Grad 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-

salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3689
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00233 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AMANDA EXPORT-IMPORT
Podjetje za uvoz in izvoz, trgovino, zas-
topanje, posredovanje in kooperacije
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Brdo 17, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUČKIĆ MESUD, Lajkov-

ška 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 9.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3690
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00234 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IG GROSIST Podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino in storitve, d.o.o.
Ljubljana, Dolenjska cesta 244

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 244, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GODINA IZIDOR, Rodik 3,

6240 KOZINA, vložek: 100.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-3691
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00235 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19512/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARKET TRAMP trgovsko pod-
jetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 182, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAKEF MARJAN, Ilirska

12a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3692
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00236 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PUPIN Kulturno-informativni
center, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 43, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRUŠTVO SRPSKA ZAJE-

DNICA, LEPODVORSKA 2, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 9. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3693
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00237 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19530/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5679907
Firma: HAAG Podjetje za notranje in

zunanjetrgovinski promet d.o.o., Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 6, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GIESE ZVONE, CANKAR-

JEVA 6, 1240 KAMNIK, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3694
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00238 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LADY AGATHA tečaji krojenja,
šivanja, kleklanja, d.o.o. Ljubljana, Be-
lokranjska 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Belokranjska 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIMENC IVANKA, Pot Ra-

šiške ceste 10, 1234 MENGEŠ, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 8.
1992; KAUČIČ MIRAN, Trate 17, 2213 ZG.
VELKA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 3. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3695
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00239 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19566/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KIKO COMMERCE Trgovsko
podjetje d.o.o. Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pehačkova 12, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ISMAILJI MUHAMET, Ca-

nkarjeva c. 16, 1370 LOGATEC, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 7. 1992; MEJAK JAKOB, Liminjan 5,
6320 PORTOROŽ, LUCIJA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3696
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00240 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17960/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CARMEN INGENERING Podjet-
je za ingenering, zastopanje in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Novo Polje c. XIV/9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo Polje c. XIV/9, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEBAR KARMELA, NOVO

POLJE C. XIV/9, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3697
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00241 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/17979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FORMIX storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgorje 20, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROMŠAK ALOJZ, PODGO-

RJE 20, 1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-3698
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00242 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18112/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROTEC podjetje za projekti-
ranje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vikrče 39/c, 1211 LJUBLJA-
NA-ŠMARTNO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAGODIC NATAŠA, Vikrče

39/c, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3699
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00243 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18113/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRS podjetje za računalniški
inženering, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rocenska 23, 1211 LJUBLJA-
NA-ŠMARTNO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRNOVEC SAŠO, Rocen-

ska 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3700
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00244 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEMOTOP podjetje za infor-
matiko in poslovni inženiring, d.o.o., Me-
stni Log III/15, Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni Log III/15, 1330 KO-
ČEVJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROVAN ALEKSANDER,

Mestni log III/15, 1330 KOČEVJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 1.
1992; ROVAN MARKO, Mestni log III/15,
1330 KOČEVJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3701
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00245 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŽAVBI Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 15, 1110 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAVBI ANDREJ, LENINOV

TRG 15, 1110 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3702
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00246 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FITOS podjetje za trgovino in
zastopstva d.o.o., Bratovževa ploščad 1,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovževa ploščad 1, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ JELENA, BRATO-

VŽEVA PLOŠČAD 1, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3703
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00247 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18199/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEMAKON Gostinstvo-turizem,
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška c. 264, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATOVIČ-KOKALJ NEVE-

NKA, SCOPOLIJEVA 9, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3704
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00248 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KNJIGA podjetje za knjigovod-
ske in finančne storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Šarhova 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šarhova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLŠINA JOŽEF, Šarhova

6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1993; DOLŠINA
ANA, Šarhova 6, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-3705
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00249 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18220/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARNEJŠEK & CO. podjetje za
proizvodnjo, trgovino in svetovanje
d.o.o. Ljubljana, Bobenčkova 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bobenčkova 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANDREJŠEK BRANKO,

BOBENČKOVA 7, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3706
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00250 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BEL-PROMET d.o.o., trgovina
na debelo in drobno 61117 Ljubljana,
c. Andreja Bitenca 37

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. Andreja Bitenca 37, 1117
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELTRAN BRANKO, CES-

TA ANDREJA BITENCA 37, 1117 LJUB-
LJANA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3707
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00251 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18281/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MINASTO podjetje za proizvo-
dnjo, trgovino in usluge d.o.o. Ljubljana,
Posavskega 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Posavskega 28, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOPAR ERIK, Posavske-

ga 28., 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3708
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00252 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIMOT podjetje za proizvod-
njo, montažo, trgovino in gostinstvo
d.o.o. Lončarska 1a, Dolenja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lončarska 1 a, 1331 DOLE-
NJA VAS

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEKAVČIČ JOŽE, Lončar-

ska 1a, 1331 DOLENJA VAS, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3709
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00253 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18329/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VUS vzdrževanje, upravljanje
in servisiranje, d.o.o., Jamova 48, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova 48, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOHEK MILAN, Jamova

48, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3710
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00254 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18379/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADRIA LLOYD Podjetje za pos-
redovanje in zastopstvo, d.o.o. 61234
Mengeš-Trzin, Prešernova 37

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 37, 1234 MEN-
GEŠ-TRZIN

Osnovni kapital: 126.460,23 Sit
Ustanovitelji: VERTOVEC ROMAN, STO-

CKHOLM, ŠVEDSKA, vložek: 56.305,38
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992; ŠAU-
BERT STJEPAN, Ul. Zore Ragatinove 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 19.133,14 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 8. 1992; GERARD
DI BEATRICE NICE, SOCIETA IN ACCO-
MANDITA, SEMPLICE, vložek: 51.021,71
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3711
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00255 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18388/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LAP-JUNIOR Podjetje za trgo-
vino in gostinstvo, d.o.o., Cankarjeva 8,
Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 8, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RESTOVIČ ĐERONIMO,

CANKARJEVA 8, 1270 LITIJA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3712
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00256 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: K22 trgovina, storitve, marke-
ting, d.o.o., Vojkova 58, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 58, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PORENTA BRANKA, RE-

TEČE 57, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3713
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00257 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18451/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SRŠEN d.o.o. Podjetje za grad-
beništvo in trgovino, Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trzinska 12, 1234 LOKA, TR-
ZIN

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SRŠEN ZVONKO, Trzinska

12, 1234 MENGEŠ, LOKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3714
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00258 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIOM Podjetje za projektiranje,
montažo in servis energetskih sistemov,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gasilska c. 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SALOBIR IVAN, Gasilska c.

3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3715
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00259 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18458/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PACIFIK podjetje za mednaro-
dno trgovino, d.o.o., Trzin Kidričeva 70

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 70, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 58.000,00 Sit
Ustanovitelji: PORENTA MARKO, Kidri-

čeva 70, 1234 TRŽIN, vložek: 11.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1994;
RUEN-FAN CHEN, 2nd Floor Lane 125,
Hsi-Tsang, ROAD TAIPEI, TAIWAN, vložek:
11.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1994; CHANG-LI LIN, No106, Chung-Ren
Street, TAICHUNG, TAIWAN, vložek:
11.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1994; JENN-WEI YANG 2nd Floor No.14-1
Lane 22O, TAIPEI HSIEN, Chin-An Road,
Chung-Ho City, TAIPEI, HSIEN, TAIWAN,
vložek: 11.600,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 25. 2. 1994; CHI-FAN CHEN No.12,
Lane 187, Chung-Hsiao Road, PING-TUNG
CITY, TAIWAN, vložek: 11.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3716
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00260 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18497/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALETHEIA založništvo, film in
video d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 27. aprila 5, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORŠIČ IGOR, Cesta 27.

aprila 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3717
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00261 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELITA trgovsko podjetje d.o.o.,
LJUBLJANA, POD TOPOLI 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod topoli 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DAVINIĆ ALEKSANDER,

Pod topoli 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3718
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00262 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/18294/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KAREX proizvodnja, trgovina in
storitvene dejavnosti, export-import, Dol
pri Ljubljani, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petelinje 9 a, 1262 DOL PRI
LJUBLJANI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLENŠEK-SELŠEK

NADA, Toplarniška 13, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3719
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00263 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/19006/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRIP - COMERCE trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o. Gorenje 25
(pri Kočevju)

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorenje 25, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CURL BRANKO, Gorenje

25, 1332 STARA CERKEV, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; ŠAUER PAVEL, Črni potok 17, 1330
KOČEVJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3720
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00281 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/20721/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MPF trgovsko, gostinsko in
proizvodno podjetje d.o.o. Ribnica, Sve-
ti Gregor 4, p. Ortnek

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sveti Gregor 4, 1316 ORTNEK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEROVŠEK MILAN, Sveti

Gregor 4, 1316 ORTNEK, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 9.
1992; PEROVŠEK FRANC, Sveti Gregor
4, 1316 ORTNEK, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3721
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00282 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/20783/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ABM INŽENIRING storitve in tr-
govina, d.o.o., Vir, Šaranovičeva 23 Do-
mžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šaranovičeva 23, Vir, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARNEŽ BOGDAN, Ljublja-

nska 101, 1230 DOMŽALE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3722
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00283 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/20237/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M & M MEDIC zastopstvo, trgo-
vina, svetovanje, d.o.o., Hubadova 8/IV,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hubadova 8/IV, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ MATJAŽ, Hubado-

va 8/IV, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3723
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00284 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/20276/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGOVIR trgovsko podjetje,
d.o.o., Vir, Bukovčeva 32, p. Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bukovčeva 32, Vir, 1230 DO-
MŽALE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELKAVRH BRANKO, Ka-

juhova 11, 1230 DOMŽALE, VIR, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 10.
1992; LAVRIČ JANEZ, Bukovčeva 32,
1230 DOMŽALE, VIR, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3724
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00285 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/20522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IBE podjetje za storitve, gosti-
nstvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Par-
mova ul.51

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova ul. 51, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAJAN IVAN, Ziherlova ul.

41, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3725
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00286 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/20745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FERR - STROJ Proizvodnja, pro-
daja, usluge d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. bratov Babnik 45, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
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Ustanovitelji: ŠROT FRANC, Ul. Bratov
Babnik 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3726
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00287 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ORHIDEJA Trgovsko podjetje,
d.o.o., Dol pri Ljubljani, Osredki 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Osredki 6, 1262 DOL PRI LJU-
BLJANI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠLIBAR JANEZ, Osredki 6,

1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 9.
1992; SMOLNIKAR ROBERT, Gmajnica 5,
1218 KOMENDA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3727
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00288 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/20454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROŠLIN podjetje za trgovino,
gostinstvo in proizvodnjo, d.o.o., Volav-
lje 1, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Volavlje 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PARKELJ JOŽE, Volavlje

1, 1000 LJUBLJANA POLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3728
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00289 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/20460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UNIVERZAL EXIM international
company, podjetje za trgovino, inženiri-
ng in storitve, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 106

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: AGROEXIM PODJETJE

D.O.O., Groharjeva 20, 1240 KAMNIK, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 11. 1992; GT GROTRADE D.O.O., Pe-
trovčeva 20, 1230 DOMŽALE, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 11.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3729
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00290 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/20481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠPORTNA TRGOVINA 13 trgo-
vsko podjetje, d.o.o., Ribnica, Prijateljev
trg 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prijateljev trg 6, 1310 RIBNI-
CA

Osnovni kapital: 125.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURIČ MILAN, Prijateljev

trg 6, 1310 RIBNICA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 11. 1992; ME-
LKIČ SAFET, Prijateljev trg 13, 1310 RIB-
NICA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 11. 1992; KUSTURA SENAD,
Višegrad 11 Dobrun bb, BIH, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3730
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00291 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/20698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELGOS elektro storive in trgo-
vina, d.o.o., Ig pri Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomišelj 34/b, 1292 IG PRI
LJUBLJANI

Osnovni kapital: 315.560,00 Sit
Ustanovitelji: ZALAR MARJAN, Tomišelj

34/b, 1292 IG PRI LJUBLJANI, vložek:
315.560,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3731
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00292 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/19889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: QUADRA IMEST podjetje za
promet z nepremičninami, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: UNIART, D.O.O., Grubar-

jevo nabr. 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
49.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 8.
1992; IMEST D.O.O., Piazza della Borsa n.
4, TRST ITALIJA, vložek: 51.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3732
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00293 z dne 17. 1.
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2000 pod št. vložka 1/20993/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: T-PROM podjetje za trgovino s
pohištvom, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 105, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARBUTINA RAJKO, Rakov-

čeva 15, ZAGREB, vložek: 47.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1992; TOPO-
LOVEC LJILJANA, Rukonič, Nazorova 21,
ZAGREB HRVAŠKA, vložek: 47.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1992; BOŽIČ
DUŠAN, Gradišče 8, 5271 VIPAVA, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 11.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3733
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00294 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/21310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ESPON Agencija za opremo
prostorov d.o.o., Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornja Senica 18 a, 1215
MEDVODE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERNARD VINKO, Zgor-

nja Senica 18a, 1215 MEDVODE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3734
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00295 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/20842/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GOTEX posredovanje, izvoz in
uvoz d.o.o., Ljubljana, Lajkovška 26

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lajkovška 26, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 140.000,00 Sit
Ustanovitelji: URBANC GORAZD, Lajko-

vška 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
140.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3735
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00296 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/21274/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LUIK Gostinsko in trgovsko
podjetje, d.o.o., Radomlje, Zg. Jarše,
Gregorčičeva 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 1, 1235 RADO-
MLJE

Osnovni kapital: 125.000,00 Sit
Ustanovitelji: KELAM IVAN, Gregorčiče-

va 1, 4201 ZGORNJE JARŠE RADOMLJE,
vložek: 125.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 29. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3736
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00297 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/20534/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: B & J COMPANY gostinsko in
trgovsko podjetje, d.o.o., Gabrovka,
Brezovo 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brezovo 13, 1274 GABROV-
KA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLADIČ BRANE, Brezovo

13, 1274 GABROVKA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 1992; SLA-
DIČ JOŽICA, Brezovo 13, 1274 GABROV-

KA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 9. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3737
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00298 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/21330/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FRUTTA trgovsko podjetje
d.o.o. Ljubljana, Pohorskega bataljona
253

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pohorskega bataljona 253,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAJEC DUŠANKA, Preska

26, 1290 GROSUPLJE, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 2. 1993; KAV-
ČIČ JANJA, Zg. Gameljne 33 a, 1000 LJU-
BLJANA ŠMARTNO, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3738
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00299 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/21026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JASEN d.o.o. podjetje za trgo-
vino, transport, storitve

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jezero 124, 1352 PRESERJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRAZNIK JOŽE ML., Jeze-

ro 124, 1352 PRESERJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3739
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00300 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/21012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LAURANA storitve, trgovina,
proizvodnja, d.o.o., Stična

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gabrje pri Stični 24, 1295 IVA-
NČNA GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAGAJA NILDO, Gabrje pri

Stični 24, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3740
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00301 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21347/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: K.G.I. Podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Kremžarjeva ul. 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kremžarjeva ulica 28, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.153.931,00 Sit
Ustanovitelji: KOS ZORAN, Kremžarjeva

ul. 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.098.500,40 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 1. 1993; JEŠE IRENA, Kremžarjeva ul.
28, 1000 LJUBLJANA, vložek: 980.042,70
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1993; BO-
NCELJ JERNEJ, Dolenčeva pot 4, 4000
KRANJ, vložek: 75.387,90 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 29. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3741
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00302 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/20855/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIP d.o.o. kozmetični salon, tr-
govina, uvoz - izvoz Ljubljana, Novo Po-
lje, c. IV/3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo Polje C. IV/3, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LALOVIČ SLAVKA, Novo

Polje C. IV/3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3742
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00303 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/20929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HIGYA CRISTAL d.o.o., trgovi-
na in storitve

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 73, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEČKEI DJORDJE, Vojko-

va 73, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3743
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00304 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/20989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROJEKT DINAMIK družba za
projektiranje in svetovanje, d.o.o. Ljub-
ljana, Dunajska 106

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 168.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERNOVŠEK DRAGO, Ka-

mnica 12/a, 1431 DOL PRI LJUBLJANI,
vložek: 168.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 3. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3744
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00305 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CEFS Center elektronskega fi-
nančnega svetovanja, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 13, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 160.000,00 Sit
Ustanovitelji: CAPUDER JOŽICA, Glin-

škova ploščad 13, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 160.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3745
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00306 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/20919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARTCOLOR storitve, trgovina,
zastopanje d.o.o. Glavarjeva 49, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 49, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOREN RAFAEL, Galvar-

jeva 49, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3746
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00307 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21063/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SADUL avtopralnica, trgovina,
gostinstvo, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Triglavska 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 287.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUZNAR DUŠAN, Triglav-

ska 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
287.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3747
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00308 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/20351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLAVS d.o.o. Proizvodnja, sto-
ritve, trgovina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Runkova 16, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.568,00 Sit
Ustanovitelji: KLAVS MARKO-ANDREJ,

Runkova 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.568,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3748
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00309 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21357/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDICINSKI DIAGNOSTIČNI
CENTER podjetje za diagnostično slika-
nje in zdravstveni inženiring, d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topniška 70, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 102.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEMŠAR FRANCI, Cesta

na Svetje 10, 1215 MEDVODE, vložek:
34.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 12.
1992; GOMIŠČEK GREGOR, Ziherlova 28,
1000 LJUBLJANA, vložek: 34.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 12. 1992; KOŽE-
LJ TOMAŽ, Topniška 70, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 34.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3749
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00310 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/20896/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IGS podjetje za gradbeni inže-
niring in storitve, d.o.o., Črnuče, Pot v
Hrastovec 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot v Hrastovec 7, 1231 LJU-
BLJANA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 4.647.048,00 Sit
Ustanovitelji: FRIDAVER DRAGO, Pot v

Hrastovec 7, 1000 ČRNUČE, vložek:
232.355,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 12. 1992; KOZO JOŽE, Vlahovičeva 19,
1000 LJUBLJANA, vložek: 232.355,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1992; CIMER-
MAN JANEZ, Ljubljanska 84 a, 1230 DOM-
ŽALE, vložek: 418.237,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 8. 12. 1992; BAJUK ALOJZ, Mala
loka 8, 8212 VELIKA LOKA, vložek:
418.237,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 12. 1992; GODEC JOŽE, Poljane 48,
1281 KRESNICE, vložek: 743.526,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1992; MRZLI-
KAR STANKA, Triglavska 47, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 743.526,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 8. 12. 1992; HACE RUDI, Tra-
ta 8, 1235 RADOMLJE, vložek:
743.526,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 12. 1992; ŽLINDRA BORIS, Vrhpolje 18,
1240 KAMNIK, vložek: 743.526,00 Sit, ne

odgovarja, vstop: 8. 12. 1992; BOKALIČ
IVANA, Miklošičeva 2 d, 1230 DOMŽALE,
vložek: 185.880,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 8. 12. 1992; ŽIVEC MAJDA, Mikloši-
čeva 4 c, 1230 DOMŽALE, vložek:
185.880,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3750
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00311 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MD MARKETING Trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kotnikova 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERJAVEC MAJDA, Osenja-

kova ul. 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3751
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00329 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/24146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SPP CENTER servisno proizvo-
dno prodajni center, d.o.o., Ljubljana-Po-
lje Zaloška cesta 327

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška cesta 327, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 137.216,10 Sit
Ustanovitelji: FLEŽAR LADO, Zaloška ce-

sta 327, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
137.216,10 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
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nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3752
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00330 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/26764/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5320828
Firma: BIOMEDICA Trgovsko in storit-

veno podjetje Ljubljana d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Poljanska cesta 20 B, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 91.000,00 Sit
Ustanovitelji: UJUPI SHANI, Poljanska

cesta 20B, 1000 LJUBLJANA, vložek:
91.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 3.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3753
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00331 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/25112/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZANA projektiranje in gradbe-
ni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Koperska
94

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koprska 94, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARJANOVIĆ GORDAN,

Čičare 5, 4280 KRANJSKA GORA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
1993; MARJANOVIĆ ALISA, Čičare 5,
4280 KRANJSKA GORA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-

jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3754
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00332 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/25018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JOMACO podjetje za inžiniri-
ng, consulting, marketing d.o.o. Ljublja-
na, C. v Zgornji log 47

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Zgornji log 47, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 134.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILOŠEVIČ MILAN, Duna-

jska 144, 1000 LJUBLJANA, vložek:
134.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3755
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00333 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/24988/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AZILA finančno-tehnične in
svetovalne storitve Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Skrbinškova 28, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČKOVNIK BRIGITA, Sk-

rbinškova 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 11.
1993; DOBOVIŠEK MIRKO, Kladezna 16,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3756
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00334 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/24963/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EUROIMPEX COSMETIC DIVI-
SON Podjetje za trgovino, turistično age-
ncijske in druge storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 270

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 270, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 49.739,00 Sit
Ustanovitelji: RIEPPI ROBERTO, VIA SO-

FFUMBERGO 5, UDINE, vložek:
48.744,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 1.
1992; DE BENEDETTI ANDREA, VIA MAL-
BORGHETTO 10/A, UDINE, vložek:
995,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 1.
1992.

Sr-3757
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00335 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/24707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FEDIT Podjetje za trgovino,
uvoz-izvoz in gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Avsečeva 20, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAZBORŠEK EDVARD,

Stari trg 342, 2380 SLOVENJ GRADEC,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3758
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00336 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/26099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5644372
Firma: GšNTER ECKHARD mednarod-

ni transport in špedicija, trgovina in sto-
ritve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GšNTER ECKHARD, Tho-

mas W”lbitschgasse 6, KAPFENBERG
8605, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
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nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3759
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00337 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/25716/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5409632
Firma: MIKSO trgovina in obrtne stori-

tve d.o.o. Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 88, 1230 DOM-

ŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PELC TOMAŽ, Kidričeva

22, 1233 DOB, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3760
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00338 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/25113/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRIAND d.o.o. Podjetje za sto-
ritveno in trgovinsko dejavnost

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reboljeva ulica 1, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 193.725,00 Sit
Ustanovitelji: TRIPLAT MARIJA, Rebolje-

va ul. l, 1113 LJUBLJANA, vložek:
96.862,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 5.
1993; TRIPLAT ANDREJ MIROSLAV, Re-
boljeva ul.1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
96.862,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3761
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00339 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/25102/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARCELLO PRONTO MODA tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnje Gameljne 2/b, 1211
ŠMARTNO PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NANIĆ MIRSAD, Ivančgra-

dska 7, R HRVAŠKA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3762
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00340 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/24869/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AXON Podjetje za trgovino in
proizvodne storitve d.o.o., Novo Polje c.
X/15, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo Polje cesta X/15, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KARLATEC RADKO, Novo

Polje C. X/15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 4.
1993; KARLATEC NATALIJA, Novo Polje c.
X/15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3763
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00381 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/19696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MDM DESIGN Informacijski in-
ženiring, d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Karantanska cesta 22, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: UDOVČ DARJA, Na gmajni

18, Loka, 1234 MENGEŠ, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 9.
1992; HROVAT MARKO, Karantanska ces-
ta 22, 1230 DOMŽALE, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3764
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00382 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/19697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEMPIC Export - import, trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, Ul. Staneta Se-
verja 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Staneta Severja 4, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 330.000,00 Sit
Ustanovitelji: POPAJ ILBER, Staneta Se-

verja 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
297.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 9. 1992; STRAH ZDRAVKA, Ul. Stane-
ta Severja 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
33.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 9.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3765
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00383 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/19750/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAGOMA Trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KROMEK MARJANA, Ja-

mova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 9.
1992; KROMEK GORAN, Jamova 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 4. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3766
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00384 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/19760/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KINGDOM Podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo, storitve, uvoz- izvoz,
d.o.o., Ljubljana, Stanežiče 23

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stanežiče 23, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOGATAJ FRANC, Stane-

žiče 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3767
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00387 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/19823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŽLEBE Podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve d.o.o., Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žlebe 30, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 140.129,00 Sit
Ustanovitelji: LOČNIŠKAR JOŽEF, Žle-

be 30, 1215 MEDVODE, vložek:
140.129,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3768
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00388 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/19841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BAM proizvodnja, marketing in
trgovina d.o.o. Medvode, Žlebe 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žlebe 22, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMAJLOVIĆ MEHMED,

Seničica 4, 1215 MEDVODE, vložek:
55.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 7.
1992; BERGANT JOŽE, Žlebe 22, 1215
MEDVODE, vložek: 15.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 22. 7. 1992; RADIC K.F.T.
KERULET IV, Ut. Venetianer U 2, 1043 BU-
DAPEST, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 22. 7. 1992; RADIĆ ANKA,
Seničica 4, 1215 MEDVODE, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3769
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00389 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/19892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UVIZ trgovina, inženiring, gos-
tinstvo d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kodrova 19, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKUPI SABIT, Kodrova ul.

19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3770
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00390 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/19941/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠALAMON Storitveno in trgov-
sko podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obirska 1/a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 150.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠALAMON JURIJ, Obirska

ul. 1/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
150.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3771
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00391 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/19997/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: N-PROM Trgovina na debelo in
drobno, storitve Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska 46, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĆEMAN NADŽIP, Dole-

njska 46, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3772
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00392 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/20020/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M.A.A.S. promet blaga in stori-
tve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Povšetova 104 c, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MITRIČ MILEVA, Povšeto-

va 104 c, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3773
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00393 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/20117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JONEX podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o. Ljubljana
Avsečeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Avsečeva 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK JOŽEF, Avsečeva

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3774
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00394 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/20724/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SLOVENIAN HERALD d.o.o. tu-
rizem, storitve, Bethovnova 12, Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bethovnova 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRBOSLOVNO RODOS-

LOVNO IN ZASTAVOSLOVNO DRUŠTVO,
., 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3775
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00395 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/20882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOLUMNA Podjetje za založni-
ško, časopisno in informacijsko dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana, Vilharjeva 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vilharjeva 22, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPOVŽ MARIJA, Poljan-

ska c. 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12.
1992; ČEH SILVA, Trnovska vas 45, 2250
PTUJ, vložek: 20.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 11. 12. 1992; REPOVŽ GRE-
GOR, Poljanska c. 11, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 11. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3776
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00396 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/20902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: G.L.I.N.E oblikovanje in storit-
ve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grablovičeva 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 121.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN ANAMARIJA, Vi-

dem 13, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vlo-
žek: 121.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3777
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00397 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/20905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NESCO ADRIA trgovina, zasto-
pstvo, posredovanje, izvoz-uvoz d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Robbova 14, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.678.941,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEKORANJA MATJAŽ, To-

pniška 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.628.941,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 11. 1992; SCANEL NEDERLAND B.V.,
Cypresbaan 8-10, 2904 LT CAPELLE, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3778
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00398 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/20907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GENEZA Podjetje za inženiri-
ng in izobraževanje Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štihova 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRATUŠA SREČKO, Štiho-

va 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
55.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 11.
1992; ŽNIDARČIČ PETRIŠA, Glinškova plo-
ščad 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
15.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 11.
1992; IVANČIČ ZVONIMIR, Jačka 18 B,
1370 LOGATEC, vložek: 30.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-3779
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00399 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/20962/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: REPRO MARKETING zastopst-
va in trgovina d.o.o., Stegne 21, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: UČAKAR BOJAN, Vrhovci

c. XXVI/15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 10.
1992; UČAKAR MARJAN, Maistrova 3,
2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 10. 1992; LE-
SJAK MARJAN, Finkenweg 10, 7913 SEN-
DEN, NEMČIJA, vložek: 90.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3780
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00400 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/21008/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COMGRA družba za računalni-
ško grafiko, d.o.o., Dob pri Domžalah

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trojica 49, 1233 DOB PRI DO-
MŽALAH

Osnovni kapital: 156.995,00 Sit
Ustanovitelji: ČERMELJ MARJAN, Troji-

ca 49, 1233 DOB PRI DOMŽALAH, vložek:
156.995,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3781
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00401 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/21019/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ENPRO podjetje za projektira-
nje, inženiring in trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 49, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 134.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEADER DEČAN, Ljublja-

nska cesta 49, 1230 DOMŽALE, vložek:
134.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3782
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00402 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/21029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: REGINA d.o.o., Trgovsko pod-
jetje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 147, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: REGINA LJUBICA, Celov-

ška 177, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1992; REGINA TOMAŽ, Celovška 177,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3783
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00403 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/21041/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ISIS Gostinstvo, trgovina, stori-
tve, uvoz-izvoz Ig d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ig 106, 1292 IG
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEREMIČ TANJA, Ig 106,

1292 IG, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 24. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3784
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00404 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/21075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CHEMAX podjetje za proizvod-
njo, trgovino in zastopstva d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 24. avgusta št. 7, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMODIŠ JANEZ, Cesta 24.

avgusta št. 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3785
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00405 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/21114/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NE & SA trgovsko podjetje - uvoz,
izvoz, d.o.o., Ljubljana, Bohinjčeva 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bihinjčeva 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAFET AMZA, Bohinjčeva

12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-3786
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00406 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/21129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIS 3 Trgovina na debelo in
drobno d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Beblerjev trg 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEŠIREVIĆ SADIJA, Beb-

lerjev trg 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3787
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00407 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/21197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEHMONT Trgovina, zastopst-
vo, servis in proizvodnja d.o.o. Dobrunje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sostrska cesta 2 b, 1261 LJU-
BLJANA-DOBRUNJE

Osnovni kapital: 437.500,00 Sit
Ustanovitelji: VRANKAR ANTON, Sote-

ška pot 18, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE,
vložek: 437.500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 20. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3788
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00408 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/21212/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GMB INTERNATIONAL trgovi-
na, marketing, konzalting, d.o.o. Ljublja-
na, Slovenska 58

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska 58, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNETIČ METOD, Štiho-

va 21, 1210 LJUBLJANA, vložek:
105.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3789
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00409 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/21221/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROKAVČEK d.o.o. Ljubljana,
podjetje za export-import in zastopanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vogelna 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRATUN IVANKA, Vogelna

8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 60.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 11. 1992; KRA-
LJIČ MARJAN, Vogelna 8, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 40.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3790
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00410 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/21235/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROPTER Export-import, zuna-
nja in notranja trgovina in poslovne sto-
ritve, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gosposvetska 8, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZEREMSKI MIRJANA, Ma-

lnarjeva 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-

stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3791
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00411 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/21250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOSNA d.o.o. Proizvodnja, sto-
ritve, trgovina, Tepe 39, Sava

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tepe 39, 1282 SAVA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEGANOVIĆ MURADIF,

Tepe 39, 1282 SAVA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3792
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00412 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/21260/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIME LINE d.o.o. Podjetje za
mednarodno in notranje zastopanje, po-
sredovanje, transport, špedicijo in trgo-
vino, Ljubljana, Letališka 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 14, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANOVIČ BORIS, Jezer-

ska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-3793
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00413 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/21264/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A.S.FOTO d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Koroškega bataljona 9, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 127.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURKO TATJANA, Koro-

škega bataljona 9, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 127.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3794
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00414 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/21270/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FAYA proizvodnja, trgovina, za-
stopanje, storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Učakar 42, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 163.000,00 Sit
Ustanovitelji: FAJFAR JANEZ, Bratov

Učakar 42, 1000 LJUBLJANA, vložek:
163.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3795
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00415 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/21299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZIDKERT trgovina, storitve,
proizvodnja, d.o.o., Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni log V/21, 1330 KO-
ČEVJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMEUNOVIČ MILAN, Trg

zbora odposlancev 1, 1330 KOČEVJE, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 7. 1993; MILOVIČ STOJAN, Mestni log
V/21, 1330 KOČEVJE, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3796
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00416 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/21321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SPERT finančni inženiring in
turizem, d.o.o., Gregorčičeva 10, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: OCEPEK MARJAN, Grego-

rčičeva 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3797
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00418 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/21970/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: F.M.T. Podjetje za finance, ma-
rketing in trgovino, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Primožičeva 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 209.084,00 Sit
Ustanovitelji: ŽERJAL STANE, Primoži-

čeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
209.084,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3798
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00419 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/21977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GOLDMARK podjetje za trgovi-
no in storitve d.o.o., Ljubljanska 4 b, Gro-
suplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 4 b, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORČIČ MARKO, Lju-

bljanska 4b, 1290 GROSUPLJE, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1992; GREGORČIČ ZLATKA, Ljubljanska
4b, 1290 GROSUPLJE, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3799
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00420 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/21985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LJUBLJANSKA TURISTIČNA
AGENCIJA d.o.o., Ljubljana, Stritarje-
va 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stritarjeva 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 336.000,00 Sit
Ustanovitelji: LJUBLJANSKA TURISTIČ-

NA ZVEZA, Stritarjeva 7, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 336.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-3800
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00421 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PEL d.o.o., elektromehanika,
vzdrževanje in montaža telefonskih na-
prav

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štembalova 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERNE ALOJZ, Smoletova

12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3801
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00422 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: S.I.T. chemicals, slovensko-ita-
lijansko podjetje za pro- izvodnjo in raz-
voj detergentov d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 51, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: UNIART D.O.O., Grubarje-

vo nabrežje 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
40.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 11.
1992; MIDA INTERNATIONAL SRL, Via ga-
llarata 9, MILANO ITALIJA, vložek:
60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 11.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3802
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00423 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22160/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ATAIR svetovanje, organizaci-
ja, tehnološke izboljšave ter druge stori-
tvene dejevnosti, d.o.o., Golo 59, IG

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Golo 59, 1292 IG
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHELIČ TAMARA DRAGA,

Prečna ulica 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3803
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00424 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22195/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADRIAMEC trgovina in inženiri-
ng, d.o.o., Belačeva 11, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Belačeva 11, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČAR SMREKAR TATJA-

NA, Belačeva 18, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 95.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1993; RABIČ PRODNIK ANDREJA,
Bičevje 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3804
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00425 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22224/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JURLES Podjetje za trgovino
in gozdarske storitve d.o.o., Vače

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gora pri Pečah 9, 1252 VAČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURIŠIČ MARJAN, Gora pri

Pečah 9, 1252 VAČE, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3805
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00426 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22225/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5748291
Firma: GBS izvoz-uvoz, proizvodnja in

trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Lju-
bljana, Streliška 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Streliška 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 130.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLINŠEK BOJAN, Škrilje

48, 1292 IG, vložek: 130.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3806
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00427 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BARBARA STYL FASHION AGE-
NCY trgovina in storitve, d.o.o., Šišen-
ska 50 a, Ljubljaan

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šišenska 50 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKOVIČ BARBARA, Šiše-

nska 50 A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 3.
1993; PAVC MOJCA, Brilejeva 13, 1000
LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 17. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3807
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00428 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: I.B.R. Trgovsko podjetje d.o.o.,
Kamnik, Nevlje 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nevlje 18, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 115.000,00 Sit
Ustanovitelji: RODE BORUT, Navlje 18,

1240 KAMNIK, vložek: 115.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3808
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00429 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22255/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARS TRADE Podjetje za stori-
tve, organizacijo in trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRALJIČ SLAVKO, Tovar-

niška 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 2.
1993; KRALJIČ MARIJA, Tovarniška 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3809
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00430 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TREN - TRANS podjetje za tr-
govino in transport, d.o.o., Klemenova
85, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klemenova 85, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRENTELJ ROBERT, Kle-

menova 85, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3810
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00431 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22262/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GREMA Podjetje za trgovino,
gostinstvo in turizem, d.o.o Zagorje, C.
9. avgusta 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. 9. avgusta 9, 1410 ZAGOR-
JE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEBAR MARKO, Izlake 2,

1411 IZLAKE, vložek: 100.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3811
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00432 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22263/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5730635
Firma: INTER BENZ Trgovina in proiz-

vodnja z naftnimi derivati, d.o.o., Ljub-
ljana, Komenskega ulica 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Komenskega ulica 22, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 708.200,00 Sit
Ustanovitelji: GENORIJA JOŽE, Spod-

nja Draga 25, 1295 IVANČNA GORICA, vlo-

žek: 708.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3812
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00433 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22267/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SVINGA Trgovsko in gostinsko
podjetje d.o.o. LJUBLJANA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Beblerjev trg 8/30, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČANDIĆ MUSTAFA, Šato-

rovići, BRČKO, BIH, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1993; PODGO-
RNIK STANE, Ulica Franca Mlakarja 34,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3813
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00434 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22282/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LA ROSE agencija za posredo-
vanje hostes, fotomodelov in maneke-
nov, d.o.o., Ljubljana, Clevelandska 17 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Clevelandska 17 a, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LJUBENOVIĆ NATAŠA,

Clevelandska 17a, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3814
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00435 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CITRON Trgovinsko podjetje
d.o.o., Domžale, Miklošičeva 1 e

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklošičeva 1 e, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 175.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOPOLOVEC JOŽE, Miklo-

šičeva 1e, 1230 DOMŽALE, vložek:
175.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3815
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00436 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MULTIGRADE trgovsko podjet-
je, d.o.o., Dob, Krtina 57 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krtina 57 a, 1233 DOB
Osnovni kapital: 297.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRAMOR FRANC, Krtina

57a, 1233 DOB, vložek: 297.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3816
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00437 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOS TRADE podjetje za proiz-
vodnjo in storitve d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bilečanska 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SCHWENTNER MARKO,

Neubergerjeva 18, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 33.333,40 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1993; KODELA KARLO, Povšetova
104 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
33.333,30 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1993; OCEPEK DIMITRIJ, Bilečanska 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 33.333,30 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3817
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00438 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIKTOR & CO d.o.o., svetova-
nje, zastopanje in storitve

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 22, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 5.681.695,00 Sit
Ustanovitelji: MAJCEN VIKTOR, Brileje-

va 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.681.695,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3818
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00439 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: R AND M agencija za marketi-
ng, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod hrasti 21, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: MIKŠE ROK, Pod hrasti
21, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3819
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00440 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22332/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PERPETUUM podjetje za pro-
jektiranje in izdelavo informacij- skih si-
stemov, trgovino, zastopanje in poslov-
ne storitve d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUGELJ MILOŠ, Štorje 8o,

6210 SEŽANA, vložek: 800,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 22. 1. 1992; KOTNIK VLA-
DO, Kardeljev trg 3, 3320 VELENJE, vlo-
žek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 1.
1992; PERPETUUM - INTEGRALNI INFO-
RMACIJSKI SISTEM D.O.O., Kočerina 5,
ZAGREB, vložek: 6.400,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 22. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3820
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00441 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22334/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOLES trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Ribnica, Prijateljev trg 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prijateljev trg 3, 1310 RIBNI-
CA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEJAK DUŠAN, Prijateljev

trg 3, 1310 RIBNICA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3821
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00442 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22335/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GERMON trgovina, instalacije,
gostinstvo in turizem, proizvodnja, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Groharjeva 6, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRHOVNIK MARJAN, Gro-

harjeva 6, 1240 KAMNIK, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3822
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00443 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22345/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TO-MA KAN Podjetje za storit-
ve in trgovino, d.o.o., Ljubljna, Trubarje-
va 71

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 71, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERSNIČ ANTON, Kres

19, 4228 ŽELEZNIKI, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3823
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00444 z dne 10. 1.

2000 pod št. vložka 1/22353/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DEMO PC podjetje za izobra-
ževanje, svetovanje in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 134 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 134 a, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 115.896,00 Sit
Ustanovitelji: MERNIK DUŠAN, Vodniko-

va 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
115.896,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3824
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00445 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22364/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SERVO Trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o. Škofljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Albrehtova 1, 1291 ŠKOFLJI-
CA

Osnovni kapital: 108.465,00 Sit
Ustanovitelji: BERLIC MATEJA, Dragar-

jeva 4, 1234 MENGEŠ, vložek:
108.465,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3825
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00446 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22376/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MESKO-TRGOVINA d.o.o., Du-
najska 106, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 155.000,00 Sit

Ustanovitelji: PECKO LEOPOLD, Slatina
10, 3201 ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI, vlo-
žek: 155.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3826
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00447 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INF informacijski inženiring in
založništvo, d.o.o., Ljubljana, Stegne 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KENDIČ DARKO, Kozlarje-

va pot 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3827
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00448 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22393/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SILMER gostinsko in trgovsko
podjetje d.o.o., Ljubljanska 76, Domža-
le

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 76, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 235.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRESNIK SILVA, Ljubljan-

ska 76, 1230 DOMŽALE, vložek:
235.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3828
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00449 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIM COMPANY podjetje za tr-
govinsko in storitveno dejavnost, d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Orle 26 a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 145.572,00 Sit
Ustanovitelji: MARINČEK MOJCA, Orle

26/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
145.572,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3829
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00450 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22415/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ABARTH podjetje za zunanjo
in notranjo trgovino z avtomobili in reze-
rvnimi deli d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamniška 20 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAJUK SANDI, Kamniška

20 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 11.
1993; DJURIČ DRAGAN, Ulica Polonce
Čude 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 2.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3830
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00451 z dne 10. 1.

2000 pod št. vložka 1/22417/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PMP storitveno podjetje d.o.o.,
Ljubljana, Cesta Ceneta Štuparja 130 b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ceneta Štuparja 130 b, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAUSEGER MOJCA, Ces-

ta Ceneta Štuparja 130B, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 24. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3831
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00452 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22428/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GITIG gradbeni inženiring, go-
stinstvo in trgovina, Ljubljana, Brodar-
jev trg 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brodarjev trg 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 104.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIMOŽIČ TATJANA, Bro-

darjev trg 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
104.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3832
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00453 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22433/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MC DOMEN Gostinsko podjet-
je d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nove Fužine 33, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 133.000,00 Sit

Ustanovitelji: RAJTERIČ VIKTORIJA, Uli-
ca 21. maja 16, 8250 BREŽICE, vložek:
133.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3833
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00454 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22446/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRANDE trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kovinarska 3/a, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLINAR DARKO, Mlinska

c. 7, 1230 DOMŽALE, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3834
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00455 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22451/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTO ŠOLA LOGATEC podjet-
je za prometno vzgojo, prevoz in trgovi-
no d.o.o. Logatec, Žibrše 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žibrše 17, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLABE FRANC, Žibrše 17,

1370 LOGATEC, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3835
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00456 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22463/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SUZETTE podjetje za marketi-
ng in trgovino, d.o.o., Klemenova 85,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klemenova 85, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRENTELJ SUZANA, Kle-

menova 85, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3836
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00457 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIMS TRADE proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., Trbovlje Salla-
umines 3/b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sallaumines 3/b, 1420 TRBO-
VLJE

Osnovni kapital: 130.552,00 Sit
Ustanovitelji: SMRKOLJ IVAN, Sallaumi-

nes 3 b, 1420 TRBOVLJE, vložek:
65.276,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 3.
1993; SMRKOLJ MARTA, Sallaumines 3 b,
1420 TRBOVLJE, vložek: 65.276,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3837
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00458 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22496/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠT X TRADE trgovina, servis in
poslovne storitve, d.o.o. Kranjska pot 7,
Komenda

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kranjska pot 7, 1218 KO-
MEDA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTUPAR ŠTEFKA, Kranjska

pot 7, 1218 KOMENDA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3838
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00459 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22513/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5721806
Firma: MEATEX podjetje za trgovsko

poslovanje, inženiring, zunanjo in notra-
njo trgovino ter turistične usluge, d.o.o.,
Ljubljana, Kvedrova 26

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova 26, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVANOVIČ ALEKSAN-

DER, Kvedrova 26, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3839
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00460 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22518/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VO-MA podjetje za gostinstvo,
trgovino in storitve, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 254, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 116.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODIČAR MARJAN, Šmar-

tinska 254, 1000 LJUBLJANA, vložek:
116.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3840
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00461 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22519/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VAPI Podjetje za gostinstvo, tr-
govino in storitve, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 254, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 118.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODIČAR TONE, Šmartin-

ska 254, 1000 LJUBLJANA, vložek:
118.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3841
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00462 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/22522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RGB Podjetje za opravljanje
proizvodnje, vzdrževanja in servisiranja
elektronike, informacijskih in propagan-
dnih dejavnosti, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 215.972,00 Sit
Ustanovitelji: RAKIČ MILOŠ, Kolodvor-

ska 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
215.972,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3842
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00463 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22543/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GAVRAN podjetje za trgovino,
gostinstvo in grafične storitve d.o.o. Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jerajeva 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 106.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAVOR ANDREJ, Jerajeva

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 106.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3843
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00464 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/22548/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EUROGOLD trgovina in posre-
dovanje, Smlednik, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Valburga 15, 1216 SMLED-
NIK

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEARI AVDIRAHIM, Valbu-

rga 15, 1216 SMLEDNIK, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3844
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00465 z dne 10. 1.

2000 pod št. vložka 1/24173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DELVISA podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rusjanov trg 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JASIĆ KADIR, Rusjanov trg

6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3845
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00466 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VAAN družba za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Gimnazijska 15 c, Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gimnazijska 15 c, 1420 TR-
BOVLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VESEL ŠALJA, Gimnazijska

15 c, 1420 TRBOVLJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3846
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00467 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5957303
Firma: PROFIL INTERNATIONAL Pod-

jetje za poslovne storitve, Linhartova 3,
Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Ustanovitelji: SERDARUŠIĆ KREŠIMIR,
Lastovska 6, ZAGREB, vložek: 18.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1992;
ŽDERIĆ DANIEL, Vrbaničeva 7, ZAGRE ZA-
GREB, vložek: 82.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 10. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3847
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00468 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TORLIN Podjetje za trgovino in
zastopanje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zarnikova 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURLIN TONČI, Zarnikova

9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3848
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00469 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24211/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RX podjetje za trgovino, proiz-
vodnjo in storitve d.o.o., Ljubljana, Pod-
limberskega ul. 43, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podlimberskega ulica 43,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 104.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEPIN ANICA, Smrtnikova

ulica 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
52.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993; MILER ROBERT, Gotska 13, 1000
LJUBLJANA, vložek: 52.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 1. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
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nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3849
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00470 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24224/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SACC Zastopstva, marketing
in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Tbilisij-
ska 32

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tbilisijska 32, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 135.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALHADI MOHSEN, Tbilisij-

ska 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
67.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7.
1993; ALHADI PODVORNIK MARGIT, Tbili-
sijska 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
67.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3850
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00471 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ETIXCHOM trgovina, storitve,
gradbeništvo d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhovci, cesta I/6, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 316.961,00 Sit
Ustanovitelji: AVBELJ LJUBA, Vrhovci,

Cesta I/6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
316.961,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3851
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00472 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24254/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GOLIAT EXCLUSIVE trgovina,
proizvodnja, storitve d.o.o. Ljubljana, Ha-
fnerjeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hafnerjeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORDIĆ ZLATAN, Hafner-

jeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 9.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3852
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00473 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24270/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STEPRO trgovina, storitve, pro-
izvodnja, d.o.o. Stari trg pri Ložu

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Iga vas 31, 1386 STARI TRG
PRI LOŽU

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROSENC ALOJZ, Iga vas

31, 1386 STARI TRG PRI LOŽU, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3853
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00474 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24274/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CADEAU storitve in svetovanje,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sp. Senica 20/c, 1215 MED-
VODE

Osnovni kapital: 191.733,00 Sit
Ustanovitelji: LAMPREHT DUNJA, Sp.

Senica 20/C, 1215 MEDVODE, vložek:
191.733,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3854
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00475 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIKI COMMERCE trgovina, sto-
ritve, svetovanje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bavdkova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 141.750,00 Sit
Ustanovitelji: KIMOVEC MIRAN, Skaruč-

na 37, 1217 VODICE, vložek: 141.750,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3855
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00476 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24290/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LO - BI COMMERCE trgovina,
storitve, svetovanje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bavdkova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 162.750,00 Sit
Ustanovitelji: BIŠČAK ALOJZ, Kidričevo

naselje 21, 6230 POSTOJNA, vložek:
162.750,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
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lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3856
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00477 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24291/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VEBCOM podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Zagorje
ob Savi

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta zmage 26, 1410 ZA-
GORJE OB SAVI

Osnovni kapital: 128.500,00 Sit
Ustanovitelji: VEBER FRANC, C. zmage

26, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
128.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3857
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00478 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVAX storitve in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, Glinškova ploščad 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 10, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAROLT ANDREJ, Glin-

škova ploščad 10, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3858
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00479 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24309/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OPTOPLAST proizvodnja, pro-
daja, intelektualne storitve d.o.o Ljublja-
na, Vižmarska pot 34

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vižmarska pot 34, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 120.208,00 Sit
Ustanovitelji: ŽGAJNAR KATARINA, Pi-

panova pot 29, 1210 LJUBLJANA, vložek:
120.208,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3859
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00480 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24322/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FAH d.o.o. podjetje za proizvo-
dnjo, trgovino in marketing Ruska 7, Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ruska 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 105.148,10 Sit
Ustanovitelji: HADŽIOMEROVIĆ ASIM,

Ruska 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
21.027,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993; ZEČEVIĆ ENGINA, Ruska 7, 1000
LJUBLJANA, vložek: 15.770,60 Sit, ne od-
govarja, vstop: 1. 7. 1993; HADŽIOMERO-
VIĆ FARIS, Trpanjska 38, ZAGREB, vložek:
15.770,60 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993; AGAREVIĆ RUSMILA, Trpanjska 38,
ZAGREB, vložek: 15.770,60 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 1. 7. 1993; HADŽIOMERO-
VIĆ HAMDO, Vrhovčev vijenac 51, ZAG-
REB, vložek: 15.770,60 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 7. 1993; HADŽIOMEROVIĆ ENI-
SA, Vrhovčev vijenac 51, ZAGREB, vložek:
15.770,60 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993; IHTIJAREVIĆ EVELINA, Ruska 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.154,10 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 7. 1993; MAVRIČ
SONJA, Ellerjeva ul. 7, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.113,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3860
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00481 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24329/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MILOČKA podjetje za trgovino,
inženiring, marketing, export, import,
d.o.o. Tabor 9, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tabor 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAN JORD, Tabor 9, 1000

LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 17. 3. 1993; LEKO BRANI-
SLAVA, Tabor 9, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3861
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00482 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24337/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEK 3000 Glasbeni inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Jamova 46

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova 46, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 140.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIRT BRANKO, Jamova

46, 1000 LJUBLJANA, vložek: 112.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7. 1993; MO-
ZETIČ KARMEN, Partizanska 12 e, 6000
KOPER, vložek: 28.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 6. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-3862
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00483 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24339/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FILA J.H. podjetje za trgovino
in svetovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva ul. 45, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HVASTIJA JAKOB, Glavar-

jeva ul. 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3863
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00484 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24340/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOFER trgovsko podjetje,
d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Groharjeva 12, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 136.300,00 Sit
Ustanovitelji: FERJUC TOMAŽ, Grohar-

jeva 12, 1240 KAMNIK, vložek:
136.300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3864
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00485 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24342/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠOU TV d.o.o. Ljubljana, Zasa-
vska 71, podjetje za TV produkcijo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zasavska 71, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: AKEMA TRADE D.O.O.,

Zasavska 71, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 5.
1993; BLENKUŠ BARICA, Strossmayerje-
va 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 5.
1993; KERŠEVAN MATEJ, Prečna ul. 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 5. 1993; BEDENK
JURE, Kidričeva 67, 1234 TRZIN, vložek:
10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 5.
1993; MUTIČ MARJAN, Viška c. 49/a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 5. 1993; KURENT
MATEJ, Zasavska c. 71, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 5. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3865
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00486 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24347/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DAZI proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Trbovlje, Ribnik 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ribnik 18, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 102.334,00 Sit
Ustanovitelji: DAUTOVIČ ZIJAD, Ribnik

18, 1420 TRBOVLJE, vložek: 102.334,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3866
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00487 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POPY Proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Trbovlje, Šuštarjeva ko-
lonija 26/b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šuštarjeva kolonija 26/b,
1420 TRBOVLJE

Osnovni kapital: 102.334,00 Sit
Ustanovitelji: POPOVIČ MIRAN, Šuštar-

jeva kolonija 26/b, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 102.334,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3867
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00488 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24354/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEGOLA podjetje za gradbeni-
štvo, trgovino, turizem in gostinstvo
d.o.o., Stegne 21, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 271.950,00 Sit
Ustanovitelji: CIRIKOVIĆ USEN, Tržaška

81a, 1370 LOGATEC, vložek: 271.950,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sk-
lep lahko družbenik oziroma delničar gospo-
darske družbe in upnik gospodarske družbe
v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3868
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00489 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24361/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AFOHIT inženiring, proizvodnja
in trženje, d.o.o., Zaplana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaplana 62 a, Rovte, 1373
ROVTE

Osnovni kapital: 160.000,00 Sit
Ustanovitelji: OGRINC FRANC, Rožna

dolina c. X/33, 1000 LJUBLJANA, vložek:
160.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3869
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00490 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24366/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SB TRADE INTERNATIONAL
Družba za notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 136.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALANT STANISLAV, Do-

lenja vas 70, 1355 POLHOV GRADEC, vlo-
žek: 68.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 7. 1993; STERLE FRANC, Palfnerstr. 5,
BADGA BADGASTEIN AVSTRIJA, vložek:
68.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3870
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00491 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/24371/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AEDON podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, glavarjeva l2 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 12 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TERČE MARIJANA, Fran-

kolovskih žrtev 11a, 3000 CELJE, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 5.
1993; BUHOVAC MIRJANA, Glavarjeva
12a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 25.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 5. 1993; RO-
ZMAN LOVRENC, Baudekova 8, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 25.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3871
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00492 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24386/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PERUNIKA podjetje za gostin-
stvo, turizem in trgovino, d.o.o Kamnik,
Trdinova 1o, Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trdinova 10, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 130.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODGORŠEK MARTINA,

Trdinova 10, 1240 KAMNIK, vložek:
65.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 3.
1993; KLEVIŠAR BOGDAN, Kropa 3b,
4245 KROPA, vložek: 65.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3872
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00493 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/24387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIMŠEL Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topniška 28, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIHER LUCIJA, Topniška

28, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3873
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00494 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZONE ENTERPRISE marketing
in trgovina d.o.o. Ljubljana, Litostrojska 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Litostrojska 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEONG CHAIN PANG, Apt.

Blk 565 Ang Mio Kio, AVENUE 3, SINGA-
PUR, vložek: 90.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 30. 6. 1993; KODRIČ BOJAN, Streli-
ška 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3874
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00495 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KADIĆ-IHTIJAREVIĆ d.o.o. pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in marketi-
ng LJUBLJANA, Erjavčeva 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Erjavčeva 22, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KADIĆ IVAN, Rijsheuvels-

straat 21-23, ANTWERPEN, vložek:
38.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 6.
1993; IHTIJAREVIĆ MENSUR, Erjavčeva
22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 30.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 6. 1993; IH-
TIJAREVIĆ MIRSAD, Erjavčeva 22, 1000
LJUBLJANA, vložek: 30.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 17. 6. 1993; MAVRIČ SO-
NJA, Ellerjeva ulica 7, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3875
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00496 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24403/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MID EAST TRADING CO Druž-
ba za trgovanje z Bližnjim in Srednjim
vzhodom d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Komenskega 7-11, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 102.000,00 Sit
Ustanovitelji: NIZAR SHAKER ABU GHA-

ZALEH, King Husein Street 89, P.O., AM-
MAN, vložek: 51.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 7. 1993; LOJK BORUT, Ledine
3, 5000 NOVA GORICA, vložek:
17.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 7.
1993; KRVINA MARKO, Kosovelje 9, 6221
DUTOVLJE, vložek: 17.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 8. 7. 1993; ŽAKELJ VIK-
TOR, Cesta jurišnega bataljona 50, 4226
ŽIRI, vložek: 17.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3876
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00497 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CAPRIOSA d.o.o., podjetje za
trgovino, gostinstvo in turizem ter proiz-
vodnjo, Ruska 7, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ruska 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 105.200,00 Sit
Ustanovitelji: REBERNAK IZTOK, Ruska

7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 105.200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3877
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00498 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: B.C.S. d.o.o., Domžale, Podjet-
je za gostinstvo, turizem in trgovino

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Karantanska ulica 12, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 121.483,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTIFTAR BORIS, Karanta-

nska ul.12, 1230 DOMŽALE, vložek:

48.593,20 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 6.
1993; ŠTIFTAR SAŠO, Karantanska ul. 12,
1230 DOMŽALE, vložek: 36.444,90 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 6. 1993; ŠTIF-
TAR KARMEN, Karantanska ul. 12, 1230
DOMŽALE, vložek: 36.444,90 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 21. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3878
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00499 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24414/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTO-VID avto inženiring, pop-
ravila, zastopstva, prodaja, rent-a-car,
avto-taxi, spremstva, d.o.o. Mengeš, Mu-
rnova 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Murnova 7, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAMBERŠEK VID, Vodni-

kova 17a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 7.
1993; LAMBERŠEK DAMJAN, Vodnikova
17a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3879
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00500 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/24419/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CLICHE podjetje za oblikova-
nje, produkcijo in trgovino d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novi trg 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESKOVAR JELENA, Novi

trg 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3880
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00502 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JONIDA d.o.o., trgovsko podje-
tje na debelo in drobno, Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 83, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: SYLA BANUŠ, Cankarjeva

9, 1370 LOGATEC, vložek: 5.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 5. 1990; SYLAJ
BULKENBAN, Slapužane bb, SUVA REKA,
vložek: 5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3881
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00503 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07555/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRIEM Podjetje za marketing
in posredništvo, d.o.o., Ljubljana, Kuz-
mičeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kuzmičeva 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEHLE FRANCI, Kuzmiče-

va 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 5. 1990; ME-
DVEDŠEK KOSTJA, Kuzmičeva 5, 1000
LJUBLJANA, vložek: 600,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 29. 5. 1990; MEHLE MIRO,
Kuzmičeva 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3882
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00504 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07569/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOROTAN trgovsko podjetje,
p.o., Ljubljana, Vikrče 37

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Vikrče 37, 1211 LJUBLJANA

ŠMARTNO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVDIČ RADO, Vikrče 37,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ostalo, vstop: 18. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3883
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00505 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NORMA S Uvozno izvozno pod-
jetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vlahovičeva 39, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOŠKRIČ JOŠKO, Vlahovi-

čeva 39, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3884
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00506 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALPECAR podjetje za špedici-
jo, prevoze in najem avtomobi- lov, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorkičeva 18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČJAK JOŽE, Gorkičeva

18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3885
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00507 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07666/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠTACUNCA trgovsko-proizvo-
dno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Brileje-
va 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIB VESNA, Brilejeva 2,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 23. 7. 1990; LATER-
NER LIDIJA, Brilejeva 7, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 23. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3886
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00508 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07731/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADMINISTRATIVNI BIRO Proiz-
vodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 71

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodovodna 71, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MODIC PETER, Vodovod-

na 71, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3887
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00509 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07735/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ITT PRIZMA industrijsko, trgo-
vsko, turistično in transportno podjetje,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Usnjarska 13, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOTAR STANKO, Titova

cesta 133, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 5.
1990; LOGAR BRANKO, Brezovo 17,
1274 GABROVKA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3888
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00510 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07766/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RIMACOR JUGOSLAVIJA raču-
nalniški inženiring, trgovina, uvoz-izvoz,
zastopanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Herbersteinova 39, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 70.000,00 Sit
Ustanovitelji: BABNIK DRAGO, Pot na

Fužine 49, 1000 LJUBLJANA, vložek:
14.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 5.
1990; RIMACOR COMPUTER SA, Route
des Avouilons 8, GLAND, vložek:
56.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3889
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00511 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07789/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TSD podjetje za zastopstvo, tr-
govino, gostinstvo in turizem Vrhnika,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjev trg 3, 1360 VRHNI-
KA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NIKOLIČ TAMARA, Voljče-

va 4, 1360 VRHNIKA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 6. 1990; NI-
KOLIČ MIŠO, Voljčeva 4, 1360 VRHNIKA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3890
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00512 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07811/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LARES zastopanje domačih in
tujih firm, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 47, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAJOVIC IVAN, Glavarjeva

47, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3891
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00513 z dne 13. 1.

2000 pod št. vložka 1/07814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VEGAS organiziranje razvedri-
la, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Draveljska 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORNIK JANEZ, Celovška

189, 1000 LJUBLJANA, vložek: 470,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 6. 1990; KO-
SMAČ JOŽE, Bratov Učakar 134, 1000
LJUBLJANA, vložek: 120,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 26. 6. 1990; STEINHOFLER
HERMANN, Schachen 211, VORAU, vlo-
žek: 470,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 6. 1990; MAUZ HEINZ, Ackergasse 5,
CELOVEC, vložek: 940,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 26. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3892
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00514 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07856/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COLOUR 1201 Trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V Dovjež 26, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR TATJANA, V Dovjež

26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3893
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00515 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07877/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRANSACTA d.o.o. Ljubljana,
podjetje za trgovino, import-export in in-
ženiring

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina, C. XV/4, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRC MARJAN, Langusova

49, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3894
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00516 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07937/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KARLA d.o.o., Ljubljana, pod-
jetje za trgovinsko in storitveno dejav-
nost

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hošiminhova 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKSANOVIČ MARUŠA,

Hošiminhova 13, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3895
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00517 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07943/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIMARK Uvozno izvozna trgo-
vina na debelo in drobno d.o.o. Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kermavnerjeva 28, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČANIN DIKA, Kermav-

nerjeva 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3896
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00518 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07961/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JOMA MIX d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino neživil- skih proizvodov,
marketing, poslovne in servisno- obrtne
storitve, zunanjo trgovino, zastopanje...

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škofjeloška 23, 1215 MED-
VODE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEZLAJ JOŽE, Škofjeloška

23, 1215 MEDVODE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3897
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00519 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07963/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KULTURA SLOVENIKA podjet-
je za turizem, trgovino, marketing in pro-
pa- gando, Koseška cesta 11a, Ljublja-
na, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koseška cesta 11a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRAD BRANKO, Kleče 6,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3898
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00520 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07981/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5504937
Firma: REMAR Podjetje za organiza-

cijo transporta in trgovino, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova ulica 87, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKOČIR MARJAN, Vojko-

va ulica 87, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 9.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3899
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00521 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A-LINIA Podjetje za marketing,
storitve, izdelavo izdelkov in trgovino
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stranska pot 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKERLJ BRENCE TATJA-

NA, Stranska pot 16, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3900
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00522 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CASA MD - DOM podjetje v me-
šani lastnini za zastopanje, posredo- va-

nje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Stari
trg 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stari trg 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 19.800,00 Sit
Ustanovitelji: DOM, PROIZVODNO IN

TRGOVSKO PODJETJE ZA DOMAČO IN
umetno obrt, notranja in zunanja trgovina,
p.o., Mestni trg 24, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 6. 1990; CASA MD, PODJETJE ZA TR-
GOVSKO DEJAVNOST, D.O.O., Bratovše-
va ploščad 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
9.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3901
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00523 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08028/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: REVIRSKI INKUBATOR d.o.o.,
Trbovlje, Inženiring za ustanavljanje ma-
lih podjetij

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gimnazijska 22, 1420 TRBO-
VLJE

Osnovni kapital: 21.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZSMS LIBERALNA STRA-

NKA, Ul. 1. junija 19, 1420 TRBOVLJE,
vložek: 1.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 7. 1990; MURN JELO, Gimnazijska 7,
1420 TRBOVLJE, vložek: 3.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 7. 1990; ŠKRINJAR
MILENKO, Trg svobode 28, 1420 TRBOV-
LJE, vložek: 2.100,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 19. 7. 1990; JERMAN ROBERT,
Knezdol 10, 1420 TRBOVLJE, vložek:
3.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 7.
1990; GAŠPARIČ BOŽIDAR, Kovinarsko
naselje 5a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
3.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 7.
1990; ROMIH MILAN, Gabrsko 66, 1420
TRBOVLJE, vložek: 7.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 19. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-3902
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00524 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08068/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SMARTS trgovsko podjetje,
d.o.o., Adamičeva 20, Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Adamičeva 20, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: SVELC HELENA, Trnovski pri-

stan 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.100,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3903
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00525 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08086/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BLUE LOBSTER DESIGN grafi-
čno in industrijsko oblikovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Topniška 45

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topniška 45, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOVRIČ IZTOK, Topniška

45, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3904
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00526 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08088/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FRAYAN-S podjetje za trgovino
Ljubljana, Danile Kumarjeve 4 d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Danile Kumarjeva 4, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 35.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANČAR FRANC, Čopova 23,

9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 35.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3905
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00527 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08094/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIPSA-S d.o.o., Domžale, pod-
jetje za trgovinsko, gostinsko turistično,
proizvodno in servisno dejavnost

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bistriška 11, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FLERIN IRENA, Ljubljanska

35, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3906
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00528 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08098/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: D.A.F. Uvoz, izvoz, zastopstva,
d.o.o., Ljubljana, Stanežiče 23

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stanežiče 23, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOGATAJ FRANC, Stane-

žiče 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3907
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00529 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08155/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRAMP podjetje za trgovinsko
in storitveno dejavnost, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stožice 38, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAKEF TOMAŽ, Herberste-

inova 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3908
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00530 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08235/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOROŠEC Podjetje za zastop-
stvo in trgovino Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ribičičeva 25, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC KAREL, Ribiči-

čeva 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 8.
1990; KOROŠEC VIDOMIR, Ribičičeva 25,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3909
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00531 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08241/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: INTERALP alarmni sistemi,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mivka 28/b, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BONČA ALEŠ, Mivka

28/b, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 6. 1990; PE-
KLAJ PETER, Rožna dolina, Cesta II/38,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 29. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3910
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00532 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STRNAD podjetje za trgovino,
posredovanje, uvoz in izvoz, d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stanežiče 3a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRNAD ALOJZIJ, Menge-

ška 6, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 5. 1990; ST-
RNAD ŽAN, Stanežiče 3a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 22. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3911
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00533 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IVODENT podjetje za proizvod-
njo in promet z zobozdravstve- nimi iz-
delki in aparati, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na jami 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: DOBRIN MARIJA, Na jami
9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3912
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00534 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIPIX d.o.o., podjetje za insta-
lacije, organizacijo in izvedbeni inženiri-
ng, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Einspielerjeva 17, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIN JOŽE, Einspieler-

jeva 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3913
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00535 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FRANIK TRADE podjetje za tr-
govino in proizvodnjo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 19, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAVORŠČAK NIKOLA, Bri-

lejeva 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 6.
1990; JAVORŠČAK FRANČIŠKA, Brilejeva
19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 6. 1990; JAVORŠ-
ČAK ELIZABETA, Brilejeva 19, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 6. 1990; JAVORŠČAK TOMAŽ,
Brilejeva 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3914
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00536 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08371/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROJEKTING - KOŠIR d.o.o.,
Trzin, Reboljeva 41

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reboljeva 41, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠIR IGOR, Reboljeva

41, 1236 TRZIN, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3915
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00537 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08385/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROTA d.o.o., podjetje za servi-
siranje elektro- in strojnih naprav

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 20, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HANŽIČ ZDENKA, Glinško-

va ploščad 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-3916
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00538 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08405/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5407303
Firma: HGW Proizvodno prodajni cen-

ter, d.o.o. Vodnikova 155, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vodnikova 155, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: ČAMPA VILIJEM, Celovška

263, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 8. 1990; ČA-
MPA GENOVEFA, Celovška 263, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 29. 8. 1990; ČAMPA HELE-
NA, Pavšičeva 4, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3917
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00539 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08485/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOLEKULA Kemijski inženiri-
ng, d.o.o., Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Predilniška 2, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILINKOVIĆ NEBOJŠA,

Predilniška 2, 1270 LITIJA, vložek:
1.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 10.
1990; URBIČ ALOJZ, Valvazorjev trg 3,
1270 LITIJA, vložek: 1.500,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 10. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3918
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00540 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08503/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NEKTAR EX-IM podjetje za tr-
govinsko dejavnost d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 64, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIŠEV DRAGI, Mivka 23,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 9. 1990; KADIĆ
HASAN, Hudovernikova 13, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 18. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3919
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00541 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08505/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DA-JA kozmetični salon, d.o.o.,
Ljubljana, Pugleva 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pugljeva 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ DANICA, Puglje-

va 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3920
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00542 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08517/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COLOREX podjetje za prodajo
barv in lakov, d.o.o., Litija, Partizanska
pot 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska pot 13, 1270 LI-
TIJA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRADIŠEK JANEZ, Partiza-

nska pot 13, 1270 LITIJA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3921
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00543 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/08518/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GENERAL BUSINESS TRADING
Podjetje za trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 106

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,19 Sit
Ustanovitelji: MRHAR ZVONE, Čatež 16,

8212 VELIKA LOKA, vložek: 2.000,19 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3922
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00544 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08557/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GASTRO Podjetje za zastopst-
vo, trgovino in gostinstvo Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Delakova 14, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETROVIČ MIROSLAV, De-

lakova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 987

Sr-3923
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00545 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRIS Trgovina in storitve,
d.o.o., Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Neža 10, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRINAR IVANKA, Vresko-

vo 38 c, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 9.
1990; ČEŠNOVAR FRANC, Log 1, 1430
HRASTNIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 5. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3924
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00546 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SOOS podjetje, poučevanje, tr-
govina, zastopstvo, d.o.o. Ljubljana, Sne-
berska 144 b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sneberska 144 b, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠALAMUN MIRO, Sneberska

144 b, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3925
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00547 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08596/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOUBLE podjetje za trgovsko
in posredniško dejavnost, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 49, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILLING VALTER, M. Ore-

škovića 58, PULA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 8. 1990; SREDEN-
ŠEK ZORA, Partizanska 2, 2360 RADLJE
OB DRAVI, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 13. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3926
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00548 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08599/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SANAS turistična agencija,
d.o.o., Ljubljana, Trebinjska 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trebinjska 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAŠAGIĆ SEJAD, Lukića

naselje, SANSKI MOST, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 8. 1990; PA-
ŠAGIČ SENAD, Trebinjska 10, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3927
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00549 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08608/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: K.H.K. INŽENIRING d.o.o., Za-
log, Gabrov trg 27

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gabrov trg 27, 1129 LJUB-
LJANA ZALOG

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOCJAN FRANC ST., Ga-

brov trg 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 9.
1990; KOCJAN FRANC ML., Gabrov trg
27, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00

Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 9. 1990; HRI-
BAR JANEZ, Hladilniška 3b, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 7. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3928
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00550 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DELFIN TOURS turistična age-
ncija, servis, trgovina, zastopanje in ma-
rketing d.o.o., Ljubljana, Ulica Narodne
zaščite 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Narodne zaščite 8, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ABBAD SAID, Ulica narod-

ne zaščite 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3929
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00551 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08652/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KORAK knjigovodske, obraču-
nske in računovodsko-finančne storitve,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 29. Hercegovske divizije
3, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DUDUKOVIĆ ANKA, Ulica

29. herceg. divizije 3, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 8. 1990; DUDUKOVIĆ MILAN, Ulica 29.
herceg. divizije 3, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3930
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00552 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08664/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BAU TRANS podjetje za trans-
port, špedicijo, trgovino in gostinstvo,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goce Delčeva 33, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAU JELKA, Goce Delče-

va 33, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 9. 1990; BAU
BOJAN, Goce Delčeva 33, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 27. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3931
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00553 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARS & COMPANY trgovina na
debelo in drobno, zastopanje in pos- re-
dništvo, uvoz-izvoz, gostinstvo, turizem,
proiz- vodnja in servis elektronskih av-
dio-video ter...

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobrunjska c. 34c, 1261 LJU-
BLJANA DOBRUNJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKORJANC DUŠAN, Trat-

nikova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3932
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00554 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08747/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: T.I.P.U. Trgovina, inženiring,
proizvodnja, usluge, d.o.o., Ljubljana,
Marinkov trg 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marinkov trg 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVBELJ MILAN, Marinkov

trg 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 8.
1990; PEC ANDREJ, Ziherlova 10, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 29. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3933
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00555 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08751/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRADEX Gradbeno trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg št. 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KIPIČ MILOJE, Leninov trg

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 23. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3934
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00556 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08773/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SUPER TRADEING podjetje za
izvoz-uvoz, notranjo trgovino in računa-
lništvo, d.o.o., Ljubljana-Šentvid

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prušnikova 71, 1210 LJUB-
LJANA ŠENTVID

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEŠEC BOŠTJAN, Zg. Pi-

rniče 91/g, 1215 MEDVODE, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 3.
1990; ČERNJAK DOMINIK, Pameče 101,
2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 3. 1990; ĐO-
ROVIĆ MARKO, Angelce Ocepek 17, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 24. 3. 1990; ŠEMRL BRUNO,
Kržišnikova 8, 1215 MEDVODE, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3935
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00557 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08776/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INGE Podjetje za organizacijo,
pripravo, vodenje in nadzorovanje teh-
ničnega in finančnega inženiringa na
področju gradbenih in geodetskih del,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šišenska 64, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEMENITAŠ STANE, Ši-

šenska 64, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 9.
1990; SVETIK PETER, Hudovernikova 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3936
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00558 z dne 13. 1.
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2000 pod št. vložka 1/08788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LANA podjetje za trgovino in
storitve Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celarčeva 26, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BULJAN-MARČEC MIRJA-

NA, Mivka 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3937
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00559 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08789/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FINNET INŽENIRING uvoz in iz-
voz, d.o.o., Majstrova 1, Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Majstrova 1, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN JANEZ, Majstrova

1, 1234 MENGEŠ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3938
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00560 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08894/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BLACK LINE d.o.o., rent a car,
trgovina, zunanjetrgovinski promet in
posredništvo, Mlakarjeva 7/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mlakarjeva 7a, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADANOVIČ DANILO, Mla-

karjeva 7 a, 1236 TRZIN, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 10. 1990; RA-

DANOVIČ GRETA, Mlakarjeva 7 a, 1236
TRZIN, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 1. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3939
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00561 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08914/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DEMA Trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Malči Beličeve 141, Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malči Beličeve 141, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OMAN JANEZ, Malči Beli-

čeve 141, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 8.
1990; DEŽNAK OMAN MARIJA, Malči Beli-
čeve 141, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3940
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00562 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08933/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HIPEC TRADE računalniški in-
ženiring, d.o.o., Žebljarska pot 5, Kam-
nik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žebljarska pot 5, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROBNIK MATEJA, Župan-

čičeva 9, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 11.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3941
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00563 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEMA podjetje za trgovino, ra-
zvoj in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Staničeva 27 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FOJKAR MIRAN, Staniče-

va 27/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3942
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00564 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SAMAR trgovsko podjetje, iz-
voz-uvoz, d.o.o., Ljubljana, Beethovnova
14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bethovnova 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRANČIČ SONJA, Beetho-

vnova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 8.
1990; VRANČIČ VLADIMIR, Beethovnova
14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-3943
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00565 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08986/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIKOM COMMERCE podjetje
za transport, trgovino in gostinstvo,
d.o.o., Glinškova ploščad 8, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 8, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ VIDA, Glinškova plo-

ščad 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3944
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00566 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A - BIN proizvodnja, trgovina,
aranžerstvo, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dergomaška 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRPIN ANICA, Dergoma-

ška 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3945
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00567 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIMEA zastopstva, servisiranje,
kooperacija in tehno- loški inženiring,
Ul. borcev za severno mejo 52, Ljublja-
na, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. borcev za severno mejo
52, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ STANISLAV,

Ulica borcev za sev. mejo 52, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 9. 1990; KLEMENČIČ DORO-
TEJA, Ulica borcev za sev. mejo 52, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 20. 9. 1990; TOMAŽIN
MATJAŽ, Štihova 22, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3946
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00568 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09050/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RASTO podjetje za finančne,
računovodske in poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hošiminhova 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SINUR MILENA, Hošimin-

hova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3947
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00569 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DANI družba za trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Staničeva 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Staničeva 20, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LANGUS DANI, Staničeva

20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3948
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00570 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MM & B trgovsko podjetje, im-
port-export, d.o.o., Logatec, Tovarniška
12j

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška 12j, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAVSAR MATEJA, Tovar-

niška 12 j, 1370 LOGATEC, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 8.
1990; MAVSAR BORUT, Zalarjeva c. 9,
1353 BOROVNICA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3949
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00571 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIDEOTEH podjetje za razvoj,
trženje, postavitev in vzdrže- vanje siste-
mov elektronike, d.o.o., Ljubljana, Ižan-
ska 71

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ižanska 71, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUTALA MARJAN, Nuss-

dorferjeva 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 6.
1990; ŽANDAR STANISLAV, Narodne za-
ščite 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
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nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3950
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00572 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09088/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NAGODE gostinstvo, turizem,
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo
149

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Brdo 149, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NAGODE ERNEST, Rim-

ska c. 21, 1351 BREZOVICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3951
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00573 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GAPA Podjetje za gradbeništ-
vo, trgovino in gostinstvo Ljubljana,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Frenkova pot 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOGALA ALEŠ, Povšetova

44, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 10. 1990;
PERME ANTON, Glogovac 180, CAZIN,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3952
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00574 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09110/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CIAN grafične storitve, obliko-
vanje, tekstilni izdelki, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kleče 28a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOFMAN LEMMY, Vegova

8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 10. 1990; LUP-
ŠE MATEJA, Kleče 28a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 12. 10. 1990; NOVAK FRANC, Ižan-
ska 162, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 10.
1990; SVETE JURIJ, Hudovernikova 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3953
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00575 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09115/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADVANCE podjetje za organi-
zacijo in tisk, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 22, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAGISTER NATAŠA, Bra-

tovševa pl. 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3954
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00576 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09118/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BUM.B. trgovsko storitveno
podjetje, d.o.o., Jezero 96a, Preserje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jezero 96a, 1352 PRESERJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PULIN MOJCA, Jezero 96

a, 1352 PRESERJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3955
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00577 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09119/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VAPO Trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Perkova 16, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POPIT VASJA, Perkova 16,

1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3956
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00578 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROTOTEHNA proizvodno in tr-
govsko podjetje, export-import, kemični
inženiring, d.o.o., Forsterjeva 40, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Forsterjeva 40, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOROTA STEFAN, Kogo-

jeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 10.
1990; GRUDEN FRANCE, Pot na Rakovo
Jelšo 35, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 10.
1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3957
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00579 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09127/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LISEJ & COMPANY Uvozno-iz-
vozna trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Ljubljana Moste Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podmolnik 28a, 1000 LJUB-
LJANA MOSTE POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUNJAN LIMANI, Podmo-

lnik 28 a, 1260 LJUBLJANA POLJE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 8. 1990; DELEL SEJFULA, Ulica 374 st.
3, SKOPJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 8. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3958
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00580 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANTEA trgovinsko podjetje,
d.o.o., Poljanski nasip 10, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanski nasip 10, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ISMAILI MIRJAM, Bijediče-

va 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 9. 1990; TA-
NKO MARJETA, Koroškega bataljona 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 17. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3959
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00581 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MINI-TEX trgovsko in posred-
niško podjetje, d.o.o., Ljubljana, Poko-
pališka 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pokopališka 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKOJA STANISLAV, Po-

kopališka ulica 1, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3960
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00582 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIGMA-T Družba za trgovino na
debelo in drobno Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nazorjeva 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLAVC MATJAŽ, Župan-

čičeva 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3961
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00583 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09195/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAN-ELEKTRO podjetje za pro-
jektiranje, storitve in trgovino, d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brodarjev trg 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANČAR ANDREJ, Trg ok-

tobrske revolucije 17, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3962
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00584 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGENCIJA VIKEND d.o.o., Lju-
bljana, svetovanje in posredovanje pri
prometu z nepremičninami

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica miru 11, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAVEC DUŠAN, Ulica miru

11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3963
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00585 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SELKOPLAST servis avtoservis-
ne opreme, d.o.o., Domžale, Šubičeva 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šubičeva 14, Vir, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BURKELJCA MIRKO, Šu-

bičeva 14, Vir, 1230 DOMŽALE, vložek:
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2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3964
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00586 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09199/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: D-DAY Foto, video in filmska
agencija, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TALER DRAGAN, Leninov

trg 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 10. 1990;
MALI IGOR, Bratovševa ploščad 10, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 25. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3965
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00587 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IO Projektiranje, inženiring, tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hajdrihova 28, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RISMAL BORUT, Cankar-

jeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.333,28 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 11.
1993; VELECHOVSKY TOMAŽ, Vurnikova
9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 333,36 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 2. 11. 1993; VELAK
KARMEN, Vurnikova 9, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 333,36 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3966
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00588 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09211/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: L & H MARKET trgovina na de-
belo in drobno, izvoz-uvoz, d.o.o., Nase-
lje Aleša Kaple 6, Hrastnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Naselje Aleša Kaple 6, 1430
HRASTNIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESKOVŠEK DRAGO, Log

28/d, 1430 HRASTNIK, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 11. 1990; HA-
UPTMAN ZVONKO, Brdce 24, 1431 DOL
PRI HRASTNIKU, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3967
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00589 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAJČ podjetje za zunanjo trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina cesta II št. 19,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIVEC ANTON, Celovška

87, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 11. 1990; ZU-
PAN TATJANA, Rožna dolina cesta II/19,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3968
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00590 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09308/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LIBRO COMMERCE proizvod-
no, trgovsko in posredniško podjetje,
d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savska št. 1, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVANOVIĆ ŽIVOJIN, Ve-

ljka Vlahovića 1/E, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3969
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00591 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09313/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IMPEX-S Uvozno-izvozno pod-
jetje za trgovino, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tacenska cesta 3, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEBER TOMI, Tacenska ce-

sta 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3970
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00592 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09316/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5435382
Firma: DASCO INTERNATIONAL pod-

jetje za marketing in consulting, d.o.o.
Ljubljana, Pod hrasti 34
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod hrasti 34, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 6.012.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAVNIK DAVORIN, Pod hra-

sti 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.457.020,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 9. 1990; TROJAR JOŽE, Puštal 22,
4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 9. 1990; ZUPET IZ-
TOK, Livarska 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
864.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9.
1990; GEČ FRANJO, Šercerjeva 18, 2380
SLOVENJ GRADEC, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 9. 1990; NEČEMAR
DARJA, Pod hrasti 61, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 60,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9.
1990; BOŽIČ MARINA, Oslavijska 9, 1000
LJUBLJANA, vložek: 20,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 9. 1990; DOLENC JASMI-
NA, Dražgoška 3, 4000 KRANJ, vložek:
200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9.
1990; AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENI-
JO, Titova 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.680.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 10. 1991; KLINAR JANA, Einspilerjeva
5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3971
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00593 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09320/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ERROL podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 87, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHEVC GREGORIČ CE-

CILIJA, Notranjska 49, 1370 LOGATEC,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3972
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00594 z dne 13. 1.

2000 pod št. vložka 1/09321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LIPMARK zunanja in notranja
trgovina na drobno in debelo z neživilski-
mi proizvodi, predelava kemičnih izdel-
kov, zastopanje, založništvo, gostinstvo...

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradišče 5, 1219 LAZE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOČEVAR MARKO, Gra-

dišče 5, 1219 LAZE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3973
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00595 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALTERTOURS turistična agen-
cija, d.o.o., Ljubljana, Vodnikova 165

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 165, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAJE JOŽE, Novomeška

16, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek: 1.600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 10. 1990; SAJE
SAJE, Novomeška 16, 8310 ŠENTJER-
NEJ, vložek: 100,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 3. 10. 1990; LAVBIČ ZVONKA, Rož-
na dolina c. V/2, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3974
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00596 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09329/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIGOS proizvodnja, trženje,
storitve, d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. ju-
nija 80

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 24. junija 80, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GODNJAVEC IGOR, Cesta

24. junija 80, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 10.
1990; BIDA ŠPELA, Cesta 24. junija 80,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3975
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00597 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09337/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRANUM marketing, storitve
in kulturna dejavnost, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanska cesta 13, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZIDAR KAVALAR TATJANA,

Poljanska c. 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3976
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00598 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09340/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MERCI Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Zvezna ulica 29

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zvezna ulica 29, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEMAŽAR VINKO, Zvezna

ulica 29, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 11.
1990; GORŠE ANTON, Spodnje Brezovo
1, 1294 VIŠNJA GORA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 11. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3977
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00599 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09349/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TECHNA podjetje za trgovino,
inženiring in servis, d.o.o. Nožice, Gosti-
čeva 59, Radomlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nožice, Gostičeva 59, 1235
RADOMLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAVSAR SIMON, Nožice,

Gostičeva 59, 1235 RADOMLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3978
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00600 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOPY Podjetje za gostinsko in
trgovinsko dejavnost, d.o.o., Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vreskovo 89, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELKAVRH JURIJ, Sallau-

mines 10/a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 6.
1990; VELKAVRH SILVA, Sallaumines
10/a, 1420 TRBOVLJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3979
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00601 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09358/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRAAL d.o.o., Podjetje za trgo-
vino, zastopanje in marketing, Ljublja-
na, Celovška cesta 143

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška cesta 143, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.004,00 Sit
Ustanovitelji: MIŠANOVIĆ MARSEL, Bi-

jedičeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
668,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 10.
1990; PEČNIK TOMAŽ, Skopska 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 668,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 11. 10. 1990; LAMBERGAR
GREGA, Celovška 143, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 668,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3980
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00602 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09364/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PREDAN Podjetje za trgovino
in turizem d.o.o., Domžale,

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica talcev 19 c, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREDAN ŠPELA, Gornji trg

18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 10. 1990;
PREDAN ROK, Gornji trg 18, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 18. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3981
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00603 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BETON-MODEL d.o.o, proizvo-
dnja in trgovina, Ribnica, Breg 44

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Breg 44, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDARŠIČ JANEZ, Breg

44, 1310 RIBNICA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 7. 1990; ŽNIDAR-
ŠIČ ZDENKA, Breg 44, 1310 RIBNICA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3982
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00604 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANDREA SHOES podjetje za
proizvodnjo obutve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Komenskega 22, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 4.189.103,60 Sit
Ustanovitelji: NOVOSELC FRANC, Hru-

ševo 26, Dobrova, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.255.403,60 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 10. 2. 1990; MONTEROSA S.P.A.,
Mancalacqua 50, LUGAGNANO, vložek:
2.933.700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-3983
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00605 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09382/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: PROMARKING podjetje za pro-
izvodnjo, prodajo in inženiring na doma-
čem in tujem trgu, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IPAVEC MIRO, Žirovnica

36, 4274 ŽIROVNICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3984
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00606 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TILEN podjetje za trgovino,
svetovanje in kooperacijo, d.o.o., Novi
Log 12, Hrastnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novi Log 12, 1430 HRASTNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČ VILI, Novi Log 12,

1430 HRASTNIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 10. 1990; PETRIČ
DUBRAVKA, Novi Log 12, 1430 HRAST-
NIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 30. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3985
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00607 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PU podjetje za informacije, us-
posabljanje in sveto- vanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Pavšičeva 26

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pavšičeva 26, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEKLEVA BOJAN, Kotni-

kova 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:

2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3986
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00608 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EPSILON ELECTRONICS izde-
lovanje, prodaja in servisiranje elektro-
nskih in elektroakustičnih naprav, d.o.o.,
Ljubljana, Triglavska 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Triglavska 17, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDMAR GORAZD, Triglav-

ska 17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3987
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00609 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09404/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M.T. & BOPEN podjetje za pro-
izvodnjo, razvoj in tehnologijo, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod Jezom 4O, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 13.230,00 Sit
Ustanovitelji: CVILAK MARTIN, Na jasi

14, 4260 BLED, vložek: 6.615,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 10. 1990; BRIŠČEK
BORVIN, Jelarji 4, 6000 KOPER, vložek:
6.615,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3988
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00610 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09428/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FLOYD podjetje export-import,
d.o.o., Linhartova 14, Vir, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vir, Linhartova 14, 1230 DO-
MŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ MIRKO, Vir, Lin-

hartova 14, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3989
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00611 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09225/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLEOPATRA trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 37

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 37, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRDEN IRENA, Vide Pre-

garc 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3990
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00612 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09236/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEKAN d.o.o., podjetje za trgo-
vino, Domžale, Prelog 42

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prelog 42, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEKAN BOŠTJAN, Prelog

42, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3991
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00613 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09241/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WIR veletrgovina, izvoz-uvoz,
finančni consulting, d.o.o., Ljubljana, Ka-
rdeljeva ploščad 22-24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kardeljeva ploščad 22-24,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRAK LADISLAV, Pod reb-

rom 13, 4263 BOHINJSKA BISTRICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3992
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00614 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09242/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LIONART podjetje za gostinst-
vo, turizem, kulturo, gradbe- ništvo, tr-
govino, d.o.o., Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grbinska 10, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: BUČAR DUŠAN, Partizan-

ska pot 18, 1270 LITIJA, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 11. 1990;
POP GLIGOROV FEDOR, Grbinska 10,

1270 LITIJA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 14. 11. 1990; ROZINA ME-
TOD, Za povrtmi 1, 1275 ŠMARTNO PRI
LITIJI, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 14. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3993
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00615 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEX podjetje za trgovino, pos-
redništvo in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Jurčeva 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jurčeva 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROGAČ BOJAN, Jurčeva

10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3994
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00616 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09245/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SELECT podjetje za trgovino,
posredništvo in inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Jakčeva 39

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jakčeva 39, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROJS IGOR, Kvedrova 18,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 8. 1990; MOČNIK
IGOR, Posavskega 22, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3995
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00617 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09247/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VOPER proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Trzin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obrtna cona Trzin, 1236 TR-
ZIN

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOJINOVIĆ NADICA, Tru-

barjeva 79, 1000 LJUBLJANA, vložek:
650,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 9.
1990; PETERCA DARKO, Parmska 17,
1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 9. 1990; RADOVANO-
VIĆ SLAVICA, Parmska 17, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 650,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 6. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3996
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00618 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09248/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GINKGO d.o.o., podjetje za vrt-
narstvo in cvetličarstvo, Stare Črnuče 8,
Črnuče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stare Črnuče 8, 1231 ČRNU-
ČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAŠIČ ARMIN, Sokols-

dki trg 7, 8350 DOLENJSKE TOPLICE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 9. 1990; DOVČ ALENKA, Stare Črnuče
8, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3997
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00619 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09249/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KRONA IMPORT-EXPORT
d.o.o., podjetje za trgovino, turizem, go-
stinstvo, transport in poslovni inženiri-
ng, Cesta na Brdo 110, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Brdo 110, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRBEC BRANISLAV,

Chengdujska 12, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 9. 1990; LEBAN DAVORIN, Ledine 4,
5000 NOVA GORICA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3998
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00620 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: P.D. 2000 Podjetje za reklam-
no-propagandne storitve, design, trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina cesta X/19,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKOPIN JURE, Rožna do-

lina cesta X/19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
666,66 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 10.
1990; PIŠEK JAKOPIN TATJANA, Rožna
dolina cesta 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
666,67 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 10.
1990; JAKOPIN ANTON, Rožna dolina ce-
sta 19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 666,67
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3999
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00621 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIX zasebno podjetje za trgo-
vino in druge storitvene dejavnosti,
d.o.o., Ljubljana, Vrhovci C XVIII/7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhovci C XVIII/7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANUŠA JOŽICA, Dolomi-

tska 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 11.
1990; ŽIBERT VLASTA, Vrhovci C XVIII/7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4000
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00622 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IC - MARK optika in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Društvena 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Društvena 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CURK IRIS, Rašiška 1,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4001
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00623 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAKT podjetje za organizacijo
kulturnih prireditev, za- ložništvo, sveto-
vanje in marketing, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričev park 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAJDA LELA, Trg zbora od-

poslancev 1, 1330 KOČEVJE, vložek:
200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 7.
1990; BLATNIK ANDREJ, Kosovelova 47,
1260 LJUBLJANA POLJE, vložek: 200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 7. 1990; BO-
GATAJ MATEJ, Cesta na Brdo 141, 1000
LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 30. 7. 1990; CRNKOVIČ MA-
RKO, Ulica padlih borcev 18, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 30. 7. 1990; HRVATIN EMIL, Popo-
vićev put 1a, OPATIJA-MATULJI, vložek:
200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 7.
1990; LEILER ŽENJA, Reboljeva 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 30. 7. 1990; MOZETIČ BRA-
NE, Štefanova 24, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 7. 1990; PUŠAVEC MARIJAN, Rakovi-
ca 3, 4201 ZGORNJA BESNICA, vložek:
200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 7.
1990; ZADNIKAR MIHA, Kotnikova 13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 7. 1990; ZUPANČIČ
TADEJ, Neubergerjeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 30. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4002
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00624 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09278/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIOVITA Proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, Celovška 185

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 185, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRADIŠAR JANEZ, Pod je-

zom 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4003
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00625 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09279/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INŠTALACIJE UNIVERZAL pod-
jetje za montažo, servis in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Ižanska 46

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ižanska 46, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKALE JOŽE, Ižanska 46,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4004
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00626 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M.E.A. družba za transport,
d.o.o., Logatec, Rovtarska 45

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rovtarska 45, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALBAŠIĆ MIRA, Gradišni-

kova 2, 1353 BOROVNICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4005
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00627 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POSLOVNA KNJIGA Mednaro-
dno podjetje za trgovino in posredova-
nje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koblarjeva 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: EISNER MANFRED, Kl.

Wollmiss 34, 8580 KOFLACH, AVSTRIJA,
vložek: 750,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 9. 1990; SCHULZ MARKO, Bičevje 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 750,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 9. 1990; REMS MA-
TJAŽ, Murgle 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 9.
1990; REMS PRIMOŽ, Murgle 1, 1000
LJUBLJANA, vložek: 750,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 17. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4006
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00628 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/09301/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EUROTRAILER založništvo in tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, Gospodinjska 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gospodinjska 11, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANIČ LOVRO, Gospodi-

njska 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4007
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00656 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23478/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KERAMIČNI CENTER d.o.o. -
Kulturno umetniška dejavnost, proizvo-
dnja keramičnih izdelkov ter trgovska
dejavnost

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornji trg 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 112.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETEK BOŽIDAR, Gornji

trg 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
112.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4008
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00657 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23503/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ASIMIL Izobraževalno podjet-
je, d.o.o., Ljubljana Kotnikova 21

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kotnikova 21, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 132.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERŽEN MARJANOVIČ AD-

RIANA, Kotnikova 21, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 132.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 2. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4009
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00658 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GAMA-COMMERCE, podjetje
za posredovanje v blagovnem prometu
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zajčeva 8, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 100.112,00 Sit
Ustanovitelji: HALILAGIĆ KASIM, ZUPA-

NČIČEVA 4, 1240 KAMNIK, vložek:
100.112,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 2.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4010
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00659 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23694/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAP TRADE podjetje za trgovi-
nsko in storitveno dejavnost d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RANT ANDREJ, Brilejeva

21, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4011
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00660 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23700/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M.T.M. COMMERCE proizvod-
nja, trgovina in storitve, d.o.o. Litija, Val-
vazorjev trg 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Valvazorjev trg 19, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 176.000,00 Sit
Ustanovitelji: TODOROVIČ MILOŠ, Val-

vazorjev trg 19, 1270 LITIJA, vložek:
176.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4012
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00661 z dne 11. 1.

2000 pod št. vložka 1/23713/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KANEL CO. Proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o. Trbovlje, Novi dom
48

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novi dom 48, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 119.700,00 Sit
Ustanovitelji: KANTUŽAR RADO, Novi

dom 48, 1420 TRBOVLJE, vložek:
71.820,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 6.
1993; TOMŠIČ ROMAN, Sallaumines 10,
1420 TRBOVLJE, vložek: 47.880,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4013
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00662 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23716/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ČIBA podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sitarjevška c. 29, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĆIBARIĆ GAŠPAR, Sitarje-

vška cesta 29, 1270 LITIJA, vložek:
25.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 2.
1993; ĆIBARIĆ SEBASTJAN, Sitarjevška
cesta 29, 1270 LITIJA, vložek: 25.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 2. 1993; ĆI-
BARIĆ NIKOLA, Sitarjevška cesta 29, 1270
LITIJA, vložek: 25.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 24. 2. 1993; ĆIBARIĆ BOŽI-
DAR, Sitarjevška cesta 29, 1270 LITIJA,
vložek: 25.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 24. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4014
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00663 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23732/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BARČA Podjetje za trgovino,
gostinstvo in turizem, storitveno dejav-
nost, elektro instalacije in galanterijo,
d.o.o. Tabor 6, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tabor 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKEŽIČ TATJANA, Tabor

6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4015
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00664 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GROSS SAFIR Podjetje za sto-
ritve, promet, proizvodnjo in trgovino
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Samova 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRVATIN BORIS, Samova

13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4016
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00665 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FISCUS CONSULTING podjet-
je za svetovanje na področju financ, jav-
nih financ in opravljanja drugih poslov-
nih storitev d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanska c. 6/II, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ULTRA, PODJETJE ZA FI-

NANČNI INŽENIRING, gospodarsko sveto-
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vanje in trgovino, d.d. Maribor Slovenska
21, Slovenska 21, 2109 MARIBOR, vlo-
žek: 30.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 10. 1992; JAVNA UPRAVA CONSUL-
TING D.O.O., Langusova 8, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 30.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 31. 10. 1992; KALIŠEK VIDA,
Trpinčeva 79c, 1000 LJUBLJANA, vložek:
19.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 10. 1992; CONCEPT ROSA, PODJET-
JE ZA CONSULTING, TRGOVINO IN storit-
ve, d.o.o., Gradiška 218, 2201 ZG. KUN-
GOTA, vložek: 21.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 31. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4017
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00666 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23757/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PINA trgovina, zastopanje, ma-
rketing d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMATAR MARIJA, Men-

geška 7a, 1236 TRZIN, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4018
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00667 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23764/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BELAMI Trgovsko podjetje,
d.o.o. Željne 4/c, 1330 Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Željne 4/c, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BORIČ JOŽE, Željne 4/c,

1330 KOČEVJE, vložek: 100.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4019
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00668 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23766/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AAA3 trgovina in storitve,
d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goričica 25, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEREB BRANKO, Goričica

25, 1230 DOMŽALE, vložek: 105.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4020
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00669 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MACI Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomažičeva 42, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ JOŽE, Tomaži-

čeva 42, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4021
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00670 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23789/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KEOPS Import-Export d.o.o.
Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Murnova 3, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRUDNIK TEODOR, Mur-

nova 3, 1230 DOMŽALE, vložek:
110.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4022
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00671 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23792/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JANKOMI trgovsko podjetje
d.o.o. Notranje Gorice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Za Mostičkom 8, 1357 NOT-
RANJE GORICE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHELJ JANKO, Za Mosti-

čkom 8, 1357 NOTRANJE GORICE, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4023
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00672 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23796/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RAGUŽ COMMERCE Podjetje za
trgovino in posredovanje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Makucova 37, 1000 LJUB-
LJANA
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Osnovni kapital: 135.350,00 Sit
Ustanovitelji: RAGUŽ ANTE, Makucova

37, 1000 LJUBLJANA, vložek: 135.350,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4024
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00673 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23805/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FRA - TRADE podjetje za trgo-
vino in gostinstvo d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 67, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.275,00 Sit
Ustanovitelji: TRAMPUŠ FRANC, Škof-

jeloška 20, 1215 MEDVODE, vložek:
50.137,50 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 6.
1993; SUHADOLC DARJA, Vrtarija 12/a,
1360 VRHNIKA, vložek: 50.137,50 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4025
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00674 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23818/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CARTING trgovina na drobno
in debelo rezervnih delov in tehničnega
blaga, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 111, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ LOJZE, Neveljska

pot 12a, 1240 KAMNIK, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4026
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00675 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23827/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: 8 O’CLOCK FASHION Atelje za
modno oblikovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Černetova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HEGEDIŠ MARTINA, Ce-

sta herojev 29a, 8000 NOVO MESTO, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4027
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00676 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FELIC trgovina na drobno, to-
bak in drugi neživilski proizvodi d.o.o.
Trbovlje, Cesta Tončke Čeč 3 Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Tončke Čeč 2, 1420
TRBOVLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FELICIJAN ŠTEFAN, Ce-

sta Tončke Čeč 2, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4028
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00677 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23848/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TERMOLES Inženiring za proce-
sno sušilniško opremo, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Snojeva 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 128.384,00 Sit
Ustanovitelji: SNOJ PETER, Snojeva 6,

1000 LJUBLJANA, vložek: 128.384,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4029
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00678 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23849/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LUPILNIK servisiranje, proizvo-
dnja, trgovina, d.o.o. Kamnik, Tunjiška
c. 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tunjiška c. 10, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZOBAVNIK MILAN, Tunji-

ška c. 10, 1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4030
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00679 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23853/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PANTON proizvodnja, d.o.o.
Ljubljana, Središka 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Središka 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 200.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODBORŠEK ANTON, Po-

savskega 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
110.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 5.
1993; MOHAR ZDENKO, Hrib 14, 1318
LOŠKI POTOK, vložek: 90.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 5. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4031
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00680 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23858/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ILIRIA AGENT pomorska agen-
cija, špedicija, transport, posredovanje
in zastopanje v mednarodnem in doma-
čem prometu, d.o.o., Ljubljana, Parmo-
va 41

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKOLIČ EDO, Ilirska 22,

1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4032
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00681 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23867/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CBA d.o.o. Ljubljana, Podjetje
za trgovino, proizvodnjo in storitve

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška cesta 108, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELOVČAN BRANKO, Ce-

lovška cesta 108, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 6. 1993; DOLINŠEK ANDREJ, Celov-
ška cesta 108, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4033
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00682 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23869/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GITUS trgovina in storitve, ex-
port - import d.o.o. Dragomelj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dragomelj 121/a, 1230 DO-
MŽALE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRALJ ZVONE, Dragomelj

121/a, 1230 DOMŽALE, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 9.
1992; KRALJ VANDA, Dragomelj 121/a,
1230 DOMŽALE, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4034
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00683 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KIA uvoz-izvoz, d.o.o., Ljublja-
na, Slovenija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 264, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 669.870,00 Sit
Ustanovitelji: COOPING INVESTMENT,

Aktiengesellschaft, VADUZ, vložek:
535.896,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 5.
1993; FUGGER MARIA, Schmiedgasse 17,
GRAZ, AVSTRIJA, vložek: 133.974,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4035
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00684 z dne 20. 1.

2000 pod št. vložka 1/23874/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: Z.J. & COMPANY podjetje za
trgovinsko in storitveno dejavnost d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska 40, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 111.900,00 Sit
Ustanovitelji: JUSTIN ZVONKO, Sloven-

ska 40, 1000 LJUBLJANA, vložek:
111.900,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4036
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00685 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GABI & CO. podjetje za trgovi-
no in storitve d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V Murglah 259, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADOVANOVIČ GABRIE-

LA, Prušnikova ulica 54, 1210 LJUBLJANA
ŠENTVID, vložek: 90.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 30. 6. 1993; RADOVANOVIČ
SLOBODAN, Prušnikova ulica 54, 1000
LJUBLJANA ŠENTVID, vložek: 10.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4037
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00686 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/23894/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGOVINA TONCA Podjetje za
trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Neža 31, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 124.687,50 Sit
Ustanovitelji: KOLIČ ANTONIJA, Ulica

Španskih borcev 29, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 124.687,50 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4038
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00687 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23896/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BERSON izdelava in prodaja
turističnih spominkov, d.o.o. Ljubljana,
Dunajska 108

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 108, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 215.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERGANT MARKO, Duna-

jska 108, 1000 LJUBLJANA, vložek:
215.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4039
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00688 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/23901/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LAMAX proizvodno, trgovsko,
transportno in posredniško podjetje
d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgorje 126, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 164.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAMBERŠEK VIKTOR,

Podgorje 126, 1240 KAMNIK, vložek:
164.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4040
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00689 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SOTERM podjetje za montažo
toplotne tehnike, vodovodne inštalacije
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Marije Bor-
šnikove 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marije Boršnikove 4, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 112.350,00 Sit
Ustanovitelji: MRAZIĆ NANAD, Marije

Boršnikove 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
112.350,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4041
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00690 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23904/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALDIMEX export-import, zasto-
pstva in trgovina, d.o.o. Papirniški trg
17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Papirniški trg 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.300,00 Sit
Ustanovitelji: ZOLIČ SAMIR, Papirniški

trg 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.150,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 6.
1993; KASIĆ KASIM, K. Ćehajića, BIHAČ,
vložek: 50.150,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 25. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4042
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00691 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/23912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EMGM inženiring in zastopstva
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Martinova pot 19, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: OBERČ MARKO, Martino-

va pot 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
33.333,33 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 5.
1993; PODRŽAJ GREGOR, Zvezda 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 33.333,33 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 5. 1993; POD-
RŽAJ MIHA, Zvezda 2, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 33.333,33 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 5. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4043
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00692 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/23911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANA - NADA trgovina, storitve,
marketing, izvoz-uvoz d.o.o. Ljubljana,
Celovška cesta 68

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška cesta 68, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ABAZOVA NADA, Celovška

cesta 68, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4044
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00718 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/21069/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: BBK storitve, gostinstvo in tr-
govina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorinova 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 102.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR MATEJ, Cesta na

Brdo 147, 1000 LJUBLJANA, vložek:
34.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 12. 1992; BAGARIČ STJEPAN, Jamo-
va 62, 1000 LJUBLJANA, vložek:
34.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 12. 1992; BESEDNJAK VOJKO, Rodi-
čeva 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
34.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4045
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00719 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/21156/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VA & DA’S podjetje za trgov-
ske, uvozno izvozne in turistične storit-
ve d.o.o., Hrastnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 1. maja 46, 1430 HRA-
STNIK

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROKI MARKELC DANIELA,

Trg revolucije 10a, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 1. 1993; STEBLOVNIK VASJA, V gaju
17, 1433 RADEČE, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4046
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00720 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/20979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARCUM inženiring, proizvod-
nja, storitve, predstavništvo, trgovina, tu-
rizem, posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 41, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUŠAR MATJAŽ, Prečna

pot 3, 1351 BREZOVICA LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4047
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00721 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/20014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JANY MARKET Podjetje za bi-
rografiko d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 132.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANKOVIČ IGOR, Brilejeva

8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 132.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4048
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00722 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/19667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HIŠA RAŠIŠKA 5 d.o.o., podjet-
je za upravljanje s stanovanjskimi hiša-
mi, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rašiška 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PELC ALEŠ, Rašiška 5,

1000 LJUBLJANA, vložek: 730,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 4. 1992; KONČAN JU-
RKO, Rašiška 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 727,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4.
1992; KOLAR FRANJO, Rašiška 5, 1000
LJUBLJANA, vložek: 727,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 9. 4. 1992; PIŠEK RUDI, Ra-
šiška 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 727,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1992; ŠTA-

LC BERNARDA, Rašiška5, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 727,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 9. 4. 1992; ŠALAMON MIHAELA, Ra-
šiška 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 727,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1992; VOG-
LAR DUŠAN, Rašiška 5, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 727,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 9. 4. 1992; KRIŠAJ FRANC, RAŠIŠKA
5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 727,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1992; UHAN
MIHAELA, Rašiška 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 727,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 4. 1992; POPOVIĆ RADOJE, Rašiška
5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 727,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1992; STARČE-
VIČ NEVEN, Rašiška 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 727,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4049
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00723 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/20057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CIN podjetje za inženiring, co-
nsulting, marketing d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 144

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 144, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 102.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILOŠEVIČ MILAN, Duna-

jska 144, 1000 LJUBLJANA, vložek:
102.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4050
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00724 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/19756/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RADAX podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino na debelo in drobno,
zastopanje in inženiring, d.o.o. Ljublja-
na-Dobrunje, V Karlovce 47
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V Karlovce 47, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOJILJKOVIĆ RADOJE,

Tržaška 51/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 8.
1992; BREGAR DARINKA, Na peči 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 31. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4051
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00725 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/21351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRITUS turizem, izobraževanje,
komercialni posli v prometu blaga in sto-
ritev d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sketova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 110.150,00 Sit
Ustanovitelji: VREČAR TONE, Sketova

6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 36.718,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 11. 1992;
HOČEVAR TOMAŽ, Kajuhova 32, 1000
LJUBLJANA, vložek: 36.716,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 26. 11. 1992; VREČAR TA-
TJANA, Sketova 6, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 36.716,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4052
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00726 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/20912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIS-MAGO Podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o. Kamnik, Klavči-
čeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klavčičeva 5, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 518.302,00 Sit

Ustanovitelji: GOLUBOVIČ MAJDA, Kla-
včičeva 5, 1240 KAMNIK, vložek:
518.302,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4053
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00727 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/21222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELTING podjetje za poslovne
storitve, d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jakopičeva 11, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRIĆ ALIJA, Obala narod-

nog fronta 4, BOSANSKI ŠAMAC BIH, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 11. 1992; PIRIĆ MUHAREM, Obala na-
rodnog fronta 4, BOSANSKI ŠAMAC BIH,
vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 5. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4054
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00728 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/21178/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DEER d.o.o. uvoz, izvoz in sto-
ritve Ljubljana, Maurerjeva 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maurerjeva 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TARADI MARJAN, Maurer-

jeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 12. 1992; SROVIN BOJAN, Maurerje-
va 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4055
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00729 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/21220/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIMETRA - IMPEX Podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino, inženiring
in marketing, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 300.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČKI RUDOLF, Dia-

kovičeva 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 2.
1993; KURENT NIKOLAJ, Rozmanova 34,
8270 KRŠKO, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 2. 1993; SREMAC
DRAGOSLAV, Kaštel novi, HRVAŠKA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 2. 1993; BERNETIČ SLOBODAN, De-
rgomanska 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 2.
1993; ZOLTAN BUNFORD, Nurnberg 80,
DEUTSCHLAND, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 2. 1993; LOMBER-
GAR ROBERT, Perovo 15 a, 1240 KAM-
NIK, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4056
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00730 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/20970/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TENA TRADE Tehnična trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška 149, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORENC ANTON, Sumbe-

rška 27, 1230 DOMŽALE, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4057
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00731 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/21177/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVAN d.o.o., Agentsko podjet-
je, Parmova 41, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRJOL GORAZD, Drago-

merška 17, 1351 BREZOVICA PRI LJUB-
LJANI, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 22. 11. 1992; PRISTAVEC MI-
NKA, Polje Cesta VI/4, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 22. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4058
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00732 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/21106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGRILIA podjetje za investicije
in leasing, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 39, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TECHNOLOGIES ALSE-

CS, PODJETJE ZA RAZISKAVE IN razvoj,
d.o.o., Mucherjeva ul. 3, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 11. 1992; UMEK- TRADE, POD-
JETJE ZA TRGOVINO, STORITVE, zasto-
panje in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Ka-
mniška 20, Kamniška 20, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4059
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00733 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/21080/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIF TRADE Podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podlimbarskega 43, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPAROVEC FRANC, Dre-

nov grič 165, 1360 VRHNIKA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 12. 1992; KOŠČAK ANTON, Vir pri Sti-
čni 44, 1290 GROSUPLJE, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4060
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00734 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/20980/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GANG Podjetje za trgovino in
proizvodnjo d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Proletarska 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: POPOVIČ VLADIMIR, Pet-

rovičeva 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4061
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00735 z dne 13. 1.

2000 pod št. vložka 1/21286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: D & F podjetje za trgovino, po-
sredništvo in turizem d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajuhova ulica 34, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALAN DAMIJAN, V. Vla-

hoviča 4, 4000 KRANJ, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4062
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00736 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/21341/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOMO-GOSTINSTVO podjetje
za gostinstvo, turizem, trgovino in storit-
ve d.o.o. Ljubljana, Česnikova 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Česnikova 24, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ TOMAŽ, Če-

snikova 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4063
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00737 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/21292/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KRABO trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, Djakovičeva 27

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Djakovičeva 27, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 134.000,00 Sit
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Ustanovitelji: KRANJC BORIS, Ratež 54,
8000 NOVO MESTO, vložek: 134.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4064
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00738 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/21334/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GLOBAL LINE trgovina z meša-
nim blagom in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Drenikova ulica 21, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.200,00 Sit
Ustanovitelji: BARTOL ANA, Rašiška 14,

1000 LJUBLJANA, vložek: 100.200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 23. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4065
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00739 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/20915/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RABBIT Proizvodno, trgovsko
in gostinsko podjetje, d.o.o. Ljubljana,
Brilejeva 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 140.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUKIĆ DANILO, Brilejeva

2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 70.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 11. 1992;
RAIĆ ZDRAVKO, Tetovska 13, SARAJEVO,
BIH, vložek: 70.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4066
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00740 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/20862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELK podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Bla-
žičeva 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Blažičeva 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNAP ROMAN, Blažičeva

10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4067
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00741 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/21337/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ERBO Trgovina in proizvodnja
d.o.o., Celovška 172, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 172, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 180.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERBEŽNIK PRIMOŽ, Tu-

gomerjeva 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
180.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4068
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00742 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/21018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIMEX Montaža in vzdrževanje
dimnikov, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tratnikova 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANTOLIN BOJAN, V Dovjež

7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 11. 1992; ILINČIĆ
MIROSLAV, Tratnikova 17, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 30. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4069
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00743 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/20663/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEROTEH podjetje za tehnični
inženiring in vzdrževanje, d.o.o., Vodice
pri Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bukovica 12 b, 1217 VODICE
PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORŠAK IGOR, Lanišče

49, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4070
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00744 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/20730/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FRUCKTA COMMERCE EXPO-
RT-IMPORT d.o.o. trgovina in storitve,
Ljubljana, Glavarjeva 56

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 56, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DONEVA JULIJANA, Pod-

junska 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 10.
1992; VERBIČ MELITA, Glavarjeva 56,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 2. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4071
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00745 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/20327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALPMERCAT Trgovina, finanč-
no svetovanje, storitve, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEVNIK EVA MONITA,

Spodnje Pirniče 25 b, 1215 MEDVODE,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 7. 1992; KOFLER HERMAN PETER
ANTON, Steindorf a.O. Bodensdort, AVST-
RIJA, vložek: 98.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 23. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4072
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00746 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/20328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ONNA Mednarodno podjetje za
proizvodnjo, storitve, zunanjo in notranjo
trgovino, d.o.o., Streliška 3, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Streliška 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SINKOVIČ ZLATICA, Streli-

ška 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4073
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00747 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/20254/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MGA INTER podjetje za trgovi-
nsko, finančno in projektno posredova-
nje, zastopanje in svetovanje d.o.o., Tre-
binjska 10, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trebinjska 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRČAR GABRIJELA, Tre-

binjska 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4074
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00748 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/20744/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIRO NA GRIVI d.o.o. družba
za tehnološke, organizacijske, svetova-
lne storitve.... in strojništva, Dragomer,
Na Grivi 23, Brezovica pri Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na grivi 23, 1351 BREZOVI-
CA PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERGAREC JOŽICA, Vod-

nikova 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4.
1992; PERGAREC ALOJZ, Na grivi 23,
1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4075
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00749 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/20727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VITRI trgovsko podjetje d.o.o.,
Milčinskega 78, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milčinskega 78, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOCIJANČIČ SANDRA,

Kašeljska 109, 1211 LJUBLJANA-POLJE,
vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 23. 11. 1992; KOCIJANČIČ VIK-
TOR-JANKO, Kašeljska 109, 1211 LJUB-
LJANA-POLJE, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4076
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00750 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/20560/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGOZAT d.o.o., trgovsko pod-
jetje, Ljubljana, Rojčeva 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rojčeva 24, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 250.000,00 Sit
Ustanovitelji: KADRIĆ MUHAREM, Roj-

čeva 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
250.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4077
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00761 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/02151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Matična številka: 5286867
Firma: FIMAC Finance, Marketing, Co-

nsulting d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pražakova 4, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: GROFF MARIJAN, Štude-

ntovska 38, 5280 IDRIJA, vložek: 1.050,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 6. 1989; ZU-
PAN MITJA, Trdinova 7, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.050,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 6. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4078
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00762 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/02155/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BENEX d.o.o., Podjetje za pro-
izvodnjo in posredovanje v blagovnem
prometu, Ljubljana, Hošiminhova 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hošiminhova 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 139.500,00 Sit
Ustanovitelji: BENEDIK VLADIMIR, Kved-

rova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
132.525,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 6.
1989; GRBEC JOŽICA, Veljka Vlahoviča 1
B, 1230 DOMŽALE, vložek: 6.975,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 6. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4079
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00763 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/02229/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: YU LINE Podjetje za organiza-
cijo prevozov in transport, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica talcev 38, 1410 ZAGOR-
JE OB SAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC BRANKO, Preč-

na 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 6. 1989; ŠT-
RALLEGER MOJMIR, Plešičeva 45, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 27. 6. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4080
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00764 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/02234/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALPE-TRGOVINA d.o.o. Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenčeva 95, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORNIK JANEZ, Celovška

189, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 7. 1989; SA-
TLER DRAGO, Oldhamska 14, 4000 KRA-
NJ, vložek: 1.500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 1. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4081
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00765 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/02333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UNI podjetje za vzdrževanje,
investicijsko vzdrževanje in rekonstruk-
cije d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savlje 89, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGAČNIK IZTOK, Kozi-

nova 24, 1290 GROSUPLJE, vložek:
800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 9.
1989; ŠIMENC DUŠAN, Bratov Učakar
126, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 9. 1989; ŠI-
MENC IVAN, Smrtnikova 3, 1000 LJUB-

LJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 13. 9. 1989; TROBEC BERNARD,
Dolenja vas 12, 1355 POLHOV GRADEC,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 9. 1989; ŠKERL BRIGITA, Savlje 99 a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4082
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00766 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/02371/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: R MODA AS d.o.o. kreiranje,
modeliranje, izdelava konfekcije, perila,
modnih dodatkov ter prodaja in servis
antenskih sistemov

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Za krajem 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: RAVNIKAR IRENA, Šišen-

ska c. 125, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 7.
1989; FRIC MARJAN, Šišenska c. 63,
1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 7. 1989; GORIŠEK
NEVENKA, Mrharjeva 15, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 31. 7. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4083
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00767 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/02417/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDPRO Medicinski inženiri-
ng, d.o.o. Ljubljana, Topniška 70

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topniška 70, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽELJ TOMAŽ, Topniška

70, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 10. 1989; KO-
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ŽELJ ANA, Topniška 70, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 10. 1989; ZORC METKA, Ope-
karska 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 12.
1991; ZORC RUDA, Opekarska 30, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 7. 12. 1991; BEŠLAGIČ
EDI, Predoslje 185, 4000 KRANJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 12.
1991; ZAVEC JURIJ, Bratovževa ploščad
18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4084
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00768 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/02432/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LINGUA agencija za prevaja-
nje in izobraževanje Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot na Drenikov vrh 1, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUST-ROMIH MOJCA, Er-

javčeva 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 10.
1989; ORNIK-TROBIČ METKA, Šentilj
51/d, 2212 ŠENTILJ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4085
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00769 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/02582/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠPORT UTRIP d.o.o. Trgovina
na veliko in malo, Vodnikova 155, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 155, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: OPEKA FRANC, Tugomer-
jeva 51, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 10.
1989; KOS PETER, Celovška 263, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 18. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4086
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00770 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/02655/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NASA proizvodno trgovsko
podjetje d.o.o. Dunajska 105, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 105, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URŠIČ IGNACIJ, Dunajska

105, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4087
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00771 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/02657/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RUBIKON d.o.o. Svetovanje, tr-
govina, nepremičnine, turizem

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smoletova 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRGAR JURIJ, Ižanska

15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 12. 1989; PE-
TERLIN EDVARD, Ul. borcev za severno
mejo 62, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4088
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00772 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/02659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GNOSIS podjetje za proizvod-
njo, izdajanje, prodajo del in opravljanje
storitev na področju duhovne kulture in
razvoja, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolarjeva 31, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBLANOVIČ DUŠAN, Pri-

jateljeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 10.
1989; MRKUN IGOR, Kolarjeva 31, 1000
LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 1. 10. 1989; MEHORA MI-
RAN, Ul. Pohorskega bataljona 211, 1000
LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 1. 10. 1989; DJOKIĆ OLJA,
Teslina 6, NOVI SAD, vložek: 200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 10. 1989; BO-
ŠKOVIĆ MILAN, Kneza Miloša 45, BEOG-
RAD, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 1. 10. 1989; FIDLER SANJA, Švabi-
čeva 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 10. 1989; SVE-
TNIK ZORAN, Archinetova 5, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 1. 10. 1989; ŠIMNOVEC IRENA,
Kranjska c. 2, 4208 ŠENČUR, vložek:
200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 10.
1989; KRŽIŠNIK ROBERT, Linhartova 102,
1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4089
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00773 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/02695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOMMIN 92 Trgovsko in storit-
veno podjetje d.o.o. Podreča 111, Mav-
čiče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Podreča 111, 4211 MAVČIČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAMIN FRANC, Podreča

111, 4211 MAVČIČE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 3. 1992; KO-
KALJ FRANC, Čokova 1, 6320 PORTO-
ROŽ, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4090
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00774 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GOLFING projektiranje in inže-
niring golf igrišč, d.o.o., Ljubljana, Dra-
veljska 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Draveljska 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORNIK MITJA, Ilirska 27,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4091
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00775 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIN podprti informacijski siste-
mi, industrijsko računalništvo ter načr-
tovanje računalniške opreme, d.o.o., Lju-
bljana, Sojerjeva 45

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sojerjeva 45, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOSPODARIČ SREČO,

Pot na Fužine 49, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 11. 1989; KREMESEC BORIS, Samo-
va 13 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 11. 1990; FILI-

PIČ LOJZE, Podutiška 20, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 5. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4092
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00776 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIRO 110 študije in realizacija
projektov, d.o.o., Savlje 87, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savlje 87, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAMARDŽIČ PAVLE, Kat-

reževa pot 17, 1231 LJUBLJANA ČRNU-
ČE, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 24. 11. 1989; MOHOROVIČ DARIO,
Grablovičeva 24, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 11. 1989; VIDMAR BORIS, Chengduj-
ska 34, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4093
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00777 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02874/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOTOR SPORT PROMOTIONS
Podjetje za strokovno svetovanje na
vseh področjih avto-moto športa ter za
organizacijo in izvedbo vseh vrst
avto-moto prireditev, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podmilščakova ul. 28, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRINČIČ VOJKO, Parmo-

va 20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.020,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 12. 1989; LIPI-
ČAR MIRO, Markova pot 11, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 980,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 7. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4094
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00778 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/02895/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KMG - COMMERCE podjetje za
marketing, trgovino in proizvodnjo p.o.
Ljubljana, Ul. Zofke Kvedrove 8

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Ul. Zofke Kvedrove 8, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KISELIČ MILIVOJ, Ul. Zof-

ke Kvedrove 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ostalo, vstop: 6. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4095
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00779 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/02903/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ULTRA STOP MEDITERAN pod-
jetje za zaščito pred sončno energijo in
zaščito tekstilnih oblog, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDNJEVIČ MARKO, NA

Rojah 1, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, vlo-
žek: 1.900,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1989; POKEC LJUBICA, Reška 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-4096
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00780 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/02929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIMAS podjetje za transportno
informacijski marketing agencijske sto-
ritve d.o.o. Ljubljana, Titova 393

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 393, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIVIC MARTIN, Jana Husa

33, 1000 LJUBLJANA, vložek: 660,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 11. 1989; ROLIH
ANTON, Marinkov trg 13, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 660,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 26. 11. 1989; OBRANOVIČ MARJAN,
Pod Gozdom c. VI/21, 1290 GROSUPLJE,
vložek: 680,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4097
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00781 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/02968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELTEK avtomatizacija in raču-
nalništvo, d.o.o. Belačeva 3, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Belačeva 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMONIČ MATJAŽ, Bela-

čeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 11.
1989; MEDERAL NENAD, Pod Farom 2,
KRALJEVICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 10. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4098
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00782 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/02976/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: REY družba za turizem in gosti-
nstvo, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Plešičeva ulica 25, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOKOVIČ PREDRAG, Ple-

šičeva ulica 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4099
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00783 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/02978/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FORSTER Proizvodnja in trže-
nje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ježa 4, 1231 LJUBLJANA-ČR-
NUČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FORSTER VIKTOR, Vrtna-

rija št. 10, 1360 VRHNIKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4100
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00784 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/02989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SPINO inženiring, projektiranje
in proizvodnja tehnološke opreme d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 135, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOLK MIRAN, Titova 135,

1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit, ne

odgovarja, vstop: 15. 12. 1989; TURK VO-
JKO, Športna 18, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 460,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 12. 1989; SOJER EDVARD, Podpe-
ška c. 49, 1351 BREZOVICA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12.
1989; HABIČ FRANC, Javor 32, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 340,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 15. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4101
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00785 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/02998/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MUNDUS inženiring, d.o.o., Lju-
bljana, Celovška 44

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 44, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLAPAR BORIS, Bazoviška

11, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4102
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00786 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03015/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STIK trgovinsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Reboljeva 13-14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reboljeva 13-14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARIĆ ZVONKO, Težački

put 23, SPLIT, vložek: 1.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 11. 1989; KRAJINO-
VIĆ JOŽE, Težački put 23, SPLIT, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4103
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00787 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BELLOTEX trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Petkovškovo nabrežje
37

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petkovškovo nabrežje 37,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ BORCA CVE-

TA, Černetova 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 11. 1989; ČEHOVIN LADINIK DANIE-
LA, Miličinskega 7, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 11. 1989; ČEHOVIN BORIS, Miličin-
skega 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 5.
1990; BORCA GIANFRANCO, Via Matteot-
ti 33/I, TRIESTE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4104
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00788 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03068/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANDA podjetje za proizvodnjo,
trgovino, zastopanje, posredovanje in in-
ženiring, d.o.o. Študljanska 22, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Študljanska 22, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLINŠEK JOŽE, Polje 3,

1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 11.
1989; URŠIČ AMBROŽIČ ANA, Tesarska
6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4105
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00789 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FENIKS Trgovina, posredništ-
vo d.o.o. Kumrovška 5, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kumrovška 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: ČELOFIGA DANIJEL, Pot

na Dobeno 5, 1234 LOKA PRI MENGEŠU,
vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 11. 1989; MEHLE FRANC, Tržaška 50,
1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 11. 1989; MARC JA-
NEZ, Kumrovška 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4106
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00790 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIGMA napredna računalniška
tehnologija d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Funtkova 36, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ABRAM STANISLAV, Novi

dom 49, 1430 HRASTNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4107
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00791 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03180/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EUROMEGA družba za trgovi-
no z mešanim blagom, Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana, Mlinska pot 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mlinska pot 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.010,00 Sit
Ustanovitelji: LJUBIČ JOŽE, Mlinska pot

14, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek:
2.010,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4108
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00792 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ENEKO Podjetje za proizvod-
njo in prodajo energetskih in ekoloških
sistemov, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štula 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRUŠEC TOMAŽ, Štula 3,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; KRU-
ŠEC JURIJ, Štula 3, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4109
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00793 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SINK Podjetje za proizvodnjo
in prodajo krovskih, kleparskih naprav,
Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štula 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRUŠEC JURIJ, Štula 3,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; KRU-
ŠEC TOMAŽ, Štula 3, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4110
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00794 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03212/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠKERBEC proizvodna in trgov-
ska družba Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 87, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKERBEC ANTON, Hoši-

minhova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4111
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00795 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03229/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROCADD engineering, consu-
lting, CAD/CAM d.o.o. Ljubljana, Kneza
Koclja 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kneza Koclja 38, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: STERNAD EDVARD, Kne-
za Koclja 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4112
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00796 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03259/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GEA Center za kakovost življe-
nja, Ljubljana, Brilejeva 8, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: EKAR MILOŠ, Brilejeva 8,

1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 1. 1990; ZORIĆ
MAJA, Privoz 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 1.
1990; KOZULIĆ BRANKO, Privoz 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 22. 1. 1990; RACKOV JAS-
NA, R. Petrović 14, PULA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4113
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00797 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03272/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OSCOMP računalništvo in tr-
govina, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smrtnikova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URBANC JANKO, Titova

131, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4114
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00798 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MALU Marketing tekstilnih iz-
delkov, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celjska 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARKO JERNEJ, Celjska 5,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4115
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00799 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03405/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BES-TRADE podjetje za zuna-
njo in notranjo trgovino ter zastopanje
tujih firm d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klemenova 26, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOPARNIK MARTIN DIN-

KO, Klemenova ul. 26, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4116
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00800 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03418/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AMEOS podjetje za avio inže-
niring d.o.o. Ljubljana, Jarnikova 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jarnikova 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GERM SLAVICA, Jarnikova

3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4117
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00801 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03432/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: REMONTCOMMERCE Podjetje
za montažo, remont in servis dvigal, tr-
govino, gostinstvo in turizem d.o.o. Lju-
bljana, Brajnikova 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brajnikova 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TANASIĆ PETAR, Brajniko-

va 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12. 1989; TA-
NASIĆ MARA, Brajnikova 8, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 9. 12. 1989; TANASIĆ ALEKSAND-
RA, Brajnikova 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 12. 1989; TANASIĆ ZVEZDANA, Brajni-
kova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 10. 1993;
DRAGIČEVIĆ ĐORĐE, I. Vižlara bb, GRA-
DAČAC, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 18. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4118
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00802 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03469/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WEVIT gradbeništvo, trgovina
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Runkova 16, 1353 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.400,00 Sit
Ustanovitelji: WEIXLER BRANKO, Tova-

rniška 12 c, 1370 LOGATEC, vložek:
480,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12.
1989; WEIXLER EDVARD, Delavsko nase-
lje 21, 1360 VRHNIKA, vložek: 960,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 12. 1989; WEIX-
LER ŠTEFANIJA, Runkova 16, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 480,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 11. 12. 1989; PRIJATELJ MOJCA,
Brilejeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
480,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4119
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00803 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03472/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VARIANTA trgovsko podjetje in
kooperacija, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Urh 11, 1261 LJUB-
LJANA DOBRUNJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORE JOŽEFA, Cesta na

Urh 11, 1261 DOBRUNJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4120
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00804 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03491/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OCTOPUS podjetje za marke-
tinški inženiring d.o.o. Ljubljana, Milčin-
skega 66

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milčinskega 66, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORJANEC ARNE, Miliči-

nskega 66, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4121
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00805 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EROTIKON prodaja, marketing,
svetovanje d.o.o. Mencingerjeva 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mencingerjeva 25, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERTONCELJ MARIJA,

Mencingerjeva 25, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4122
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00806 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARINER Trgovina na debelo
in drobno, gostinstvo in turizem, zuna-
nja trgovina in prevozništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. v Kokovšek 18, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOPIČ MARKO, Verdniko-

va 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 670,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 2. 1990; SLAK
MIRKO, Ul. v Kokovšek 18, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 665,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 6. 2. 1990; NINKOVIČ NENAD, M.
Vičiča 4, RIJEKA, vložek: 665,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 2. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4123
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00807 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03624/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DEMPOS Podjetje za zunanjo
in notranjo trgovino, marketing, inženiri-
ng in zastopanje d.o.o., Hotimirova 19,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hotimirova 19, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETERAS BOŽO, Runko-

va 26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12. 1989;
DEMŠAR MIRAN, Milčetova pot 19, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 11. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4124
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00808 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: D B TEHNOCENTER proizvod-
nja, trženje in montaža avtomobilske op-
reme ter ostalih tehničnih izdelkov,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Triglavska 52, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRESKVAR DUŠAN, Trig-

lavska 52, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4125
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00809 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IMPOS marketing Ljubljana,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savlje 105, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUNAVER JANEZ, Savlje

105, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 2. 1990; MA-
KUC ŽIVKO, Spodnja Idrija 164, 5280 ID-
RIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 10. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4126
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00810 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FIRE WAL podjetje za marketi-
ng in tržne komunikacije, d.o.o., Ljublja-
na, Pohorskega bataljona 213

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pohorskega bataljona 213,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 37.069,00 Sit
Ustanovitelji: WINKLER ALEŠ, Švabiče-

va 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 11.121,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 7. 1989;
FIRE, SOCIETA DI COMUNICAZIONE, V.le
Maneli int. 101, 61100 PESARO 44/B,
vložek: 25.948,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 10. 7. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4127
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00811 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IAP inženiring za avtomatizaci-
jo procesov, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kardeljeva ploščad 24, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.400,00 Sit
Ustanovitelji: SMELT gradnja industrij-

skih objektov p.o., Titova 184, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.400,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 9. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4128
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00812 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIKRON PLUS d.o.o. Podjetje
za zunanjo in notranjo trgovino Ljublja-
na, Ul. v Kokovšek 41

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. v Kokovšek 41, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERAJ JOŽEF, Ul. v Koko-

všek 41, 1000 LJUBLJANA, ne  odgovarja,
vstop: 13. 2. 1990; JERAJ KATJA, Bratov-
ževa ploščad 36, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4129
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00813 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FORUM Podjetje za posredo-
vanje in trgovino d.o.o. Ljubljana, Linha-
rtova 36
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 36, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOTOŠEK JANKO, Linhar-

tova 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4130
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00814 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRO SCRIPT Inženiring d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomačevo 39, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRILC JANEZ, Reboljeva

ulica 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4131
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00815 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03706/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: METRING podjetje za trgovino
in svetovalni inženiring, d.o.o. Ljubljana,
Obirska 21/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obirska 21/a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: BABŠEK MARJAN, Obir-

ska 21/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4132
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00816 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTER C.E.T. d.o.o., Podjetje
za svetovanje, inženiring in trgovino, Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklošičeva 38, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 319.725,00 Sit
Ustanovitelji: INTERMERCAT, GMBH,

Elisenstrasse 3, MUNCHEN, ZRN, vložek:
255.787,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 10. 1989; ADAMIČ BOJAN, Kompolje
123, 1290 GROSUPLJE, vložek:
31.969,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 10. 1989; GOLMAJER VINKO, Podlju-
belj 19, 4290 TRŽIČ, vložek: 31.969,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4133
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00817 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03732/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: REAL TRADE PLUS podjetje za
promet z nepremičninami, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Neubergerjeva 19, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERSTOVŠEK JANEZ, Nje-

goševa 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4134
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00818 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03733/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EURO TOP podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, posredovanje in
storitveno dejavnost, d.o.o., Medno 48a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Medno 48a, 1210 LJUBLJA-
NA ŠENTVID

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMŽAR BORUT, Med-

no 48/a, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, vlo-
žek: 530,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 11. 1989; PAHERNIK ZVONKA, Na
Peči 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 490,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 11. 1989;
PERME JOŽE, Žaucerjeva 19, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 490,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 11. 1989; TURK VITOSLAV, Ma-
rinkov trg 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
490,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4135
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00819 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAKET družba za trgovino, pro-
izvodnjo in marketing, Ljubljana, d.o.o.,
Runkova ul. 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Runkova ul. 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: GOLUBOVIĆ RATKO, Trg

oktobrske revolucije 2, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 11. 1989; ŠURAN PETAR, Leninov trg
8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 11. 1989; BOŽIČ
MIROSLAV, Ulica bratov Učakar 26, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
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sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4136
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00820 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LIE podjetje za razvoj in izdela-
vo računalniških in telekomunikacijskih
sistemov d.o.o., Ljubljana, Stegne 21

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 312.830,90 Sit
Ustanovitelji: BERMAŽ MILAN, Tržaška

21, 1000 LJUBLJANA, vložek: 106.331,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 7. 1990; KRA-
NJC ALBERT, Leninov trg 9, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 159.544,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 6. 7. 1990; PAP-INTEL POD-
JETJE ZA TELEKO.IN KABELSKO OPRE-
MO p.o., Bravničarjeva 11, 1000
LJUBLJANA, vložek: 46.955,90 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 6. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4137
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00821 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03758/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IRP d.o.o. Podjetje za inovaci-
je, razvoj in proizvodnjo, Na selah 18,
Dol pri Hrastniku

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na selah 18, 1431 DOL PRI
HRASTNIKU

Osnovni kapital: 13.304,00 Sit
Ustanovitelji: KORITNIK MARIJA, Na se-

lah 18, 1431 DOL PRI HRASTNIKU, vlo-
žek: 6.652,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 12. 1989; KORITNIK SREČKO, Na se-
lah 18, 1431 DOL PRI HRASTNIKU, vlo-
žek: 6.652,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4138
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00822 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03762/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SMA podjetje za trgovino in
storitveni inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Rožičeva 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožičeva 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: LEMEŽ PRIMOŽ, Strmi pot

3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 12. 1989; MAH-
KOTA MIHA, Celovška 85, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 7. 12. 1989; RADOVAN BRANISLAV,
Moškričeva 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4139
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00823 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03765/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVG alpinizem v gradbeništvu,
d.o.o. Ljubljana, Popovičeva 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Popovičeva 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: HERZOG IGOR, Zelena pot

23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1989;
ŽONTAR IGOR, Popovičeva 3, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 2.500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4140
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00824 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03776/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RIVAL trgovina, turizem, gosti-
nstvo d.o.o., Celovška 93 a, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 93 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: RIJAVEC VLASTA, Piberni-

kova 20, 1240 ŠMARCA KAMNIK, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12.
1989; RIJAVEC IGOR, Šarhova 16, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 12. 1989; PETROVIČ ZO-
RAN, Prežihova 17, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4141
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00825 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VAGABUND podjetje za turisti-
čne, prometno agencijske in gostinske
storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Beljaška 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEHLE BARBARA, Polan-

škova 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 11.
1989; CAPUDER TATJANA, Šorlijeva 33,
4000 KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 12. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4142
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00826 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03802/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5313562
Firma: GENER Frekvenčne naprave za

segrevanje d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Teslova 30, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 189.000,00 Sit
Ustanovitelji: INŠTITUT ZA ELEKTRNO-

KO IN VAKUUMSKO TEHNIKO, Teslova 30,
1000 LJUBLJANA, vložek: 126.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 12. 1989; ANDE-
RLIČ BRANE, Jana Husa 18, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 3.500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 12. 1989; GOGNJAVEC
BOJAN, Grablovičeva 38, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 3.500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 28. 12. 1989; GORENC SILVO, Le-
darska 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 12.
1989; IVANČIČ FRANC, Mestni trg 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 3.500,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 28. 12. 1989; KAPLAN
JOŽE, Ponikve 3, 1312 VIDEM DOBRE-
POLJE, vložek: 3.500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 12. 1989; KONCILIJA
CVETO, Parmova 49, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 3.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 12. 1989; KORINŠEK JURE, Kanteto-
va 42, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 12. 1989;
KORITNIK STANE, Briše 5, 1355 POLHOV
GRADEC, vložek: 3.500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 12. 1989; LAZAR DRA-
GOMIR, Rovte 26, 1373 ROVTE, vložek:
3.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 12.
1989; REPAR BOJAN, Škofljica 129, 1000
LJUBLJANA, vložek: 3.500,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 28. 12. 1989; SOTENŠEK
LEOPOLD, Lupinica 23, 1275 ŠMARTNO
PRI LITIJI, vložek: 3.500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 12. 1989; STEKLASA
BRANE, Glinškova ploščad 10, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 3.500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 12. 1989; ŠETINA JULIJ,
Podsmreka 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 12.
1989; ŠKRJANEC BOJAN, Topniška 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 12. 1989; TISE-
LJ ANA, Videm 74, 1312 VIDEM DOBRE-
POLJE, vložek: 3.500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 12. 1989; TISELJ VINKO,
Videm 74, 1312 VIDEM DOBREPOLJE,
vložek: 3.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 12. 1989; TURK MITJA, Milčinskega
79, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 12. 1989;
ZUPANČIČ JOŽE, Loka 3 A, 1370 LOGA-
TEC, vložek: 3.500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 28. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4143
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00827 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NOVOPRINT Založništvo in gra-
fična dejavnost d.o.o. Ljubljana, Cvetlič-
na pot 4 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cvetlična pot 4 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KVARTUH JANEZ, Cvetlič-

na pot 4 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4144
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00828 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03805/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VEBA trgovinsko podjetje z le-
som, d.o.o., Lazec 4, Draga

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lazec 4, 1319 DRAGA
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOLZWERK BAUR,

GMBH, 7939 Wain, WURTNEBERG, ZRN,
vložek: 2.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 12. 1989; VESEL VELJKO, Lazec 4,
1319 DRAGA, vložek: 1.800,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 1. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4145
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00829 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03812/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGROMARKET Podjetje za
kmetijstvo in trgovino d.o.o., Trbovlje,
Šuštarjeva kolonija 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šuštarjeva kolonija 1, 1420
TRBOVLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DUH MIRO, Šuštarjeva kol.

1, 1420 TRBOVLJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4146
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00830 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03826/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZRNO-KLAS podjetje za razvoj
domače in umetne obrti, turizma in eko-
logije, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg oktobrske revolucije 2,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIBERTIN ARIANA, Trg ok-

tobrske revolucije 2, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4147
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00831 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03828/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NIHIL Podjetje za proizvodnjo,
trgovino, zastopanje, posredovanje in in-
ženiring d.o.o., Hacetova 19, Cerknica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hacetova 19, 1380 CERKNI-
CA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZIDAR MILENA, Hacetova

19, 1380 CERKNICA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 12. 1989;
ZIDAR MARTIN, Hacetova 19, 1380 CER-
KNICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 17. 12. 1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4148
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00832 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGO LES d.o.o. Trgovina na
debelo z mešanim blagom, Hudo 11,
Radomlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hudo 11, 1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROJC ANTON, Hudo 11,

1235 RADOMLJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4149
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00833 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03850/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A & D d.o.o. Podjetje za proiz-
vodnjo in posredovanje plovil in opre-
me, Ljubljana, Titova 273

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 273, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DROFENIK JOŽE, Marin-

kov trg 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 12.
1989; ALBREHT BOJAN, Brilejeva 19,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 17. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4150
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00834 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOPOL d.o.o. Ljubljana, podje-
tje za svetovanje in informatiko, Ljublja-
na, Cesta v Rožno dolino 42

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Rožno dolino 42,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 3.600,00 Sit
Ustanovitelji: SOKLIČ EMILIJA, Cesta v

Rožno dolino 42, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 360,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 11. 1989; PERNE MIHA, Bratovževa plo-
ščad 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
900,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 11.
1989; TURIN MARJAN, Ane Ziherl 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 900,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 6. 11. 1989; KRAŠEVEC CVE-
TA, Titova 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
900,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1990; KUNZE BODO, La Massana Urbani-
sation, SISPONY, ANDORRA, vložek:
360,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1990; KOBILŠEK d.o.o., Cankarjeva 21,
1234 MENGEŠ, vložek: 180,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 6. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4151
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00835 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03874/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A LIST d.o.o., podjetje za ino-
vacije, svetovanje in tehnologijo, Loga-
tec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pavšičeva 22, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANTIČEVIČ NEVENKA, Pa-

všičeva 22, 1370 LOGATEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4152
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00836 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03877/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ASA d.o.o. Podjetje za proizvo-
dnjo, trgovino, gostinstvo in turizem

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot v Hrastovec 23, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: HREN ANDREJ, Pot v Hra-

stovec 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12.
1989; OPARA ALEŠ, Hrenova 17, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 19. 12. 1989; ŠIRCELJ SO-
NJA, Pivovarniška 10, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4153
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00837 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03885/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FINCOM poslovni inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Pod topoli 66

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod topoli 66, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRATINA ANDREJ, Pod to-

poli 66, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; FRATINA BARBARA, Pod topoli 66,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-4154
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00838 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: REVIZOR CONSULTING Sveto-
valno podjetje, d.o.o., Mestni trg 18, Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni trg 18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: URŠIČ ANDREJ, Bratov

Kotar 18, 1234 TRZIN, MENGEŠ, vložek:
1.050,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12.
1989; NOVAK ZMAGO, Bratov Kotar 18,
1234 TRZIN, MENGEŠ, vložek: 1.050,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4155
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00839 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03901/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIBIS podjetje za posredova-
nje storitev konstrukcije, proizvodnje in
nabave strojne opreme in orodij, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Wolfova 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLUŠ NEVENKA, Wol-

fova 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; BIZJAK GVIDON, Vodnikovo naselje
6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4156
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00840 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIMAZ družba za proizvodnjo
predmetov iz parafina in trgovino na pre-
hrambenem in neprehrambenem pod-
ročju, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ferberjeva 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHELIČ MIRAN, Ferber-

jeva 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; BRATUŠ MIHELIČ ZVEZDANA, Fer-
berjeva 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
900,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4157
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00841 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03920/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TERIS podjetje za tehnološki
razvoj, inženiring, ekonomsko propaga-
ndo in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Glin-
škova ploščad 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 3, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VILHAR MATIJA, Glinškova

ploščad 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4158
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00842 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EUROMARKT podjetje za zu-
nanjo in notranjo trgovino in špedicijo,
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kotnikova 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANĐELKOVIĆ RADOSLAV,

Kotnikova 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4159
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00843 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03937/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TURIST TRANS podjetje za tra-
nsport in turistično dejavnost, Trbovlje,
Keršičeva 20, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Keršičeva 20, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOGAR VINCENC, Kerši-

čeva 20, 1420 TRBOVLJE, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 12. 1989;
GUZAJ JOŽE, Padlih borcev 15, 1430
HRASTNIK, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 12. 1989; ZUPANČIČ MI-
HAEL, Cesta oktobrske revolucije 11a,
1420 TRBOVLJE, vložek: 600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4160
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00844 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03941/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAGAT-A Papirna galanterija in
trgovina, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 159, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERNOT PRIMOŽ, Ulica

28. maja 61, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 1.
1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4161
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00845 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03965/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAKALU Podjetje za računa-
lniški inženiring, d.o.o., Ljubljana, Mlin-
ska pot 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mlinska pot 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERLE MAJA, Trubarjeva

27, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 12. 1989;
ČIBEJ MARKO, Trubarjeva 27, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 16. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4162
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00846 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03971/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTEREXPRESS export-import,
inženiring, transport in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ladja n.h., 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VEBER FRANC, Ladja 20,

1215 MEDVODE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1989; ŠETINA
DIANA, Cesta vstaje 67, 1211 ŠMARTNO,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-

ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4163
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00847 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SATANIK podjetje za trgovino,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zajelše N.H., 1262 DOL PRI
LJUBLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MODER BISERKA, Videm

16, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12.
1989; LEVIN ANICA, Zajelše n.h., 1262
DOL PRI LJUBLJANI, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4164
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00848 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIODOM Biokemični in medi-
cinski inženiring, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod topoli 52, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRZIN JOŽE, Pod topoli

52, 1000 LJUBLJANA, vložek: 666,66 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 12. 1989; BEN-
ČINA DUŠAN, Trubarjeva 19, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 666,66 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 19. 12. 1989; DOVČ PETER, Ogrin-
čeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 666,66
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4165
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00849 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03983/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SABRI d.o.o. Ljubljana, Cleve-
landska 21

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Clevelandska 21, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OMEROVIČ ENVER, Cle-

velandska 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; TOMOVIČ STOJAN, Heroja Tomšiča
11, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4166
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00850 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/03985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FITNESS STUDIO ŠTERN trgo-
vina, šport in turizem, d.o.o. Ljubljana,
Titova 260 A

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 260 A, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILENKOVIČ GRADE, Na

Korošci 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
280,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12.
1989; RONS ROBERT, Brilejeva 16, 1000
LJUBLJANA, vložek: 860,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 12. 1989; TOPIČ BOG-
DAN, Linhartova 64, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 860,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4167
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00851 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/03994/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MERIMERX Proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o. Ljubljana, Mestni trg 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni trg 11, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠVARC ANTON, Glinškova

ploščad 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
1989; ŠPIRIĆ MIRJANA, Marčenkova 13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 12. 1989; BLATNIK
RADMILA, Marinkov trg 7, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 27. 12. 1989; MILANOVIĆ ALEKSAN-
DER, Zofke Kvedrove 16, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4168
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00852 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/04002/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TTM podjetje za turizem in tr-
govino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 133, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLUŠ VLADIMIR, Wolfo-

va 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1989;
MIKLUŠ NADICA, Titova 133, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 14. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4169
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00853 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/04005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: W & A družba za trgovino na
debelo in drobno z mešanim blagom,
Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Bregu 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC JANA, Na stolbi

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4170
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00854 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/04007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CVETLIČARSTVO ŠTEFAN
KNAFELC Podjetje za prodajo, skladi-
ščenje in trženje cvetja, lončnic in suve-
nirjev ter izdelavo cvetličnih aranžma-
jev d.o.o. Ljubljana, Tržaška 75

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška c. 75, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNAFELC ŠTEFAN, Res-

ljeva 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12.
1989; PURNAT MOJCA, Tržna ul. 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 21. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4171
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00855 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/04012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FIMAX d.o.o., podjetje za proiz-
vodnjo, izvoz, uvoz, zastopanje tujih firm,
posredovanje v mednarodnem prometu
in trgovina na debelo, Titova 175, Lj.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 175, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORINČIČ FRANCI,

Titova 175, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12.
1989; PALČIČ MATJAŽ, Pleteršnikova 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4172
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00856 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/04017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LIMAKO proizvodno trgovsko
podjetje d.o.o., Ivančna gorica, Hudo 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hudo 2, 1295 IVANČNA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: GOMBOC FRANC, Stična

23, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1989; VODENŠEK JANEZ, Ljubljanska ce-
sta 32, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1989; GOLOB JOŽE, Ziherlova 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4173
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00857 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/04035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALPEX marketing, inženiring in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Tomšičeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomšičeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLATNIK STANISLAV, Ma-

rjana Kozine 38, 8000 NOVO MESTO, vlo-
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žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; PEVEC RENATA, Mucherje-
va 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4174
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00858 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/04039/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INVENTA podjetje za komercia-
lno - tehnične posle v planiranju, razvoju
in proizvodnji elektronskih in telekomuni-
kacijskih sistemov d.o.o.Notranje Gorice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podplešivica 9, 1357 NOTRA-
NJE GORICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUŠENJAK JOŽE, Podple-

šivica 9, 1357 NOTRANJE GORICE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4175
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00859 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/04051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAK podjetje za trgovino, go-
stinstvo, prevozništvo, d.o.o. Ljubljana,
Podutik 157

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podutik 157, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRLJAČA PETAR, Bratov

Učakar 92, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4176
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00860 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/04059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BONA FIDE Inženiring in trgo-
vina, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnji Rudnik I/3, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERČIČ IGOR, Spodnji Ru-

dnik I/3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; OREL IRENA, Trdinova 29, 1293
ŠMARJE SAP, vložek: 800,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4177
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00861 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/18565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VDMK servisno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Stobovska 2a, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stobovska 2a, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRC DRAGO, Stobovska

2 a, 1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4178
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00862 z dne 13. 1.

2000 pod št. vložka 1/18568/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LACI storitveno podjetje,
d.o.o., Mengeš, Glavarjeva 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 11, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOGALA VLADIMIR, Gla-

varjeva 11, 1234 MENGEŠ, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4.
1992; CIGUT JOŽE, Koseze 3, 1217 VO-
DICE, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4179
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00863 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/18630/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JURKI Podjetje za dejavnosti v
kulturi in umetnosti d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Adamičeva 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURJEVČIČ BOJAN, Ada-

mičeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4180
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00864 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/18819/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MCS INVEST podjetje za inve-
sticije, svetovanje in trgovino d.o.o., Pa-
rmova 53, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJA-
NA
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Osnovni kapital: 10.578,00 Sit
Ustanovitelji: MCS CREATIVE CAPITAL

A.S., Pau Claris 102, 50, BARCELONA,
ŠPANIJA, vložek: 7.404,60 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 10. 1993; DETLEV MA-
YER, Peter-Paul Strasse 22, NAUMBURG,
NEMČIJA, vložek: 1.586,70 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 10. 1993; FALK SCHKA-
DE, Mazaner Promenade 46, BERLIN, NE-
MČIJA, vložek: 1.586,70 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4181
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00865 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/18913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RAJTA lesna dejavnost, trgovi-
na, storitvena dejavnost, uvoz in izvoz,
d.o.o. Prigorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prigorica 33, 1331 DOLENJA
VAS

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOVŠIN FRANC, DOLENJI

LAZI 4, 1310 RIBNICA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 4. 1992;
KLJUN SUZANA, DOLENJI LAZI 10, 1310
RIBNICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4182
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00866 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/19105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIDOM podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve d.o.o. Domžale,
Študljanska 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Študljanska 22, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 150.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLINŠEK JOŽE, Polje 3,

1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:

75.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 6.
1992; ŠINKOVEC MILAN, Ziherlova 38,
1000 LJUBLJANA, vložek: 75.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4183
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00867 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/19121/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SALUTI Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kunaverjeva ul. 1, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 112.110,00 Sit
Ustanovitelji: DŽURLIČ ASMIR, Kunave-

rjeva ulica 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
112.110,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4184
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00868 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/19200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M & K & J biro za engineering
in gospodarsko svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Glavarjeva c. 47

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 47, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOS-JARC META, Glavar-

jeva 47, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4185
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00869 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/19238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAAR Uvozno izvozno podjetje
za trgovino, storitve in proizvodnjo d.o.o.
Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajuhova pot 1, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRIŠNIK MAJDA, Kajuho-

va pot 1, 1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4186
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00870 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/19344/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EUROPA 93 d.o.o. LJUBLJA-
NA, Podjetje za uvoz in izvoz, trgovina
na debelo in drobno ter proizvodnjo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Okiškega 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POVŠE MARIJA, Okiškega

9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4187
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00871 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/19348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: ABBN proizvodne, trgovske,
svetovalne in gostinske storitve d.o.o.
Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Struška ulica 6, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AMBROŽIČ BRANE, Gori-

ča vas 96, 1310 RIBNICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4188
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00872 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/19365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZADVOR Gradbeno podjetje
Dobrunje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 13. julija 18, 1261 DO-
BRUNJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PANDŽIĆ ŠEMSO, Cesta

13. julija 18, 1261 DOBRUNJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4189
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00873 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/19381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOPLAN podjetje za knjigovo-
dske storitve d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ferberjeva 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEKLAR JANJA, Ferberje-

va 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4190
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00874 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/19387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIZIJA 2000 industrijski inže-
niring d.o.o. Ljubljana, Slape 144

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slape 144, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČOH ZORICA, Slape 144,

1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4191
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00875 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/18181/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTERHOSPITAL d.o.o. trgov-
sko podjetje Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cizejeva 12, 1211 LJUBLJA-
NA-ŠENTVID

Osnovni kapital: 10.119,30 Sit
Ustanovitelji: GAMPER KURT, LIDOST-

RASSE 10, NATURNS, ITALIA, vložek:
10.119,30 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4192
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00876 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/18537/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DR. DARJA trgovsko in storit-
veno podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod kostanji 49, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUŠTERŠIČ DARJA, Pod

kostanji 49, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4193
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00877 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/18540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MODIC podjetje za trgovino in
consulting, d.o.o. Ljubljana, Topniška 43

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topniška 43, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MODIC SAMO, Topniška

43, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4194
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00878 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/18740/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TISK d.o.o., Podjetje za grafič-
ne storitve Ljubljana, Poljanska 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanska 12, 1000 LJUBLJA-
NA
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEREBIC IGOR, Dermast-

jeva 8, 1234 MENGEŠ, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4195
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00879 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/18759/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STUDIO ČRTA trgovina, proje-
ktiranje in inženiring, d.o.o., Pot k čuvaj-
nici 39, Vnanje Gorice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot k čuvajnici 39, 1357 VNA-
NJE GORICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUNGARTNIK IRENA, Ce-

sta na Brdo 34/c, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4196
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00880 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/18805/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: 2 X S inženiring, d.o.o., Dom-
žale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šubljeva 7, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRUŠNIK MATJAŽ, ŠUB-

LJEVA 7, 1230 DOMŽALE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 4.
1992; SVETE SILVO, Matije Blejca 2, 1240
KAMNIK, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4197
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00881 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/18810/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M-MRAVLJICA gostinsko in tr-
govsko podjetje Grosuplje, Cikava 32,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cikava 32, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKŠIČ MIROSLAV, Gun-

celjska c. 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4198
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00882 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/18841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EL podjetje za elektroinštala-
cijske meritve Radomlje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 9, 1235 RADOM-
LJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POHLIN FRANC, Prešer-

nova 9, 1235 RADOMLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4199
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00883 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/18900/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROMO PLUS tržne komunika-
cije, d.o.o., Drenov grič, p. Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Drenov grič 169, 1360 VRH-
NIKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽNIK MARKO, DRE-

NOV GRIČ 169, 1360 VRHNIKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4200
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00884 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/18911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOMING-J gradbeništvo, gosti-
nstvo, turizem, trgovina, d.o.o. Ljublja-
na-Črnuče, Ježa 54

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ježa 54, 1211 LJUBLJA-
NA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOŠTAR JOSIP, JEŽA 54,

1211 LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4201
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00885 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/18962/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OMSI podjetje za projektiranje,
montažo in servis energetskih sistemov
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ižanska c. 24, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
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Ustanovitelji: OVCA MILAN, Ižanska c.
24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4202
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00886 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/18972/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRIMUS & K podjetje za proje-
ktiranje, inženiring in nadzor d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klemenova 24, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAISER PRIMOŽ, Kleme-

nova 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4203
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00887 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/18977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TANČICA podjetje za proizvod-
njo, storitve, usluge, zastopstvo in trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 16, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠVARC ALENKA, Glinško-

va pl. 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4204
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00888 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/18982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BILBO’S trgovsko podjetje, sto-
ritve in proizvodnja, d.o.o. KAMNIK

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhpolje 273, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEVC JOŽE, Vrhpolje 273,

1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4205
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00889 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/18985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GEOLAB zastopanje, posredo-
vanje in trgovina, d.o.o. Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 34

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 34, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BESENIČAR JURE, Borda-

rjev trg 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4206
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00890 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19001/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IMAGE JB Družba za inženiri-
ng, marketing, gospodarjenje in ekolo-
gijo, d.o.o. Ljubljana, Preradovičeva 36

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Preradovičeva 36, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREZOVEC JANEZ, Pre-

radovičeva 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4207
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00891 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19019/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRADI Podjetje za gradbeni in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marinkov trg 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOJKOVIČ STANKO, Ma-

rinkov trg 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4208
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00892 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19072/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NORMING podjetje za notra-
njo opremo d.o.o. Ljubljana, Novo Polje
cesta X/14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo Polje cesta X/14, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 125.993,00 Sit
Ustanovitelji: MATKO IGOR, Novo Polje

cesta X/14, 1260 LJUBLJANA POLJE, vlo-
žek: 125.993,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 5. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4209
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00893 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19041/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROLES Trgovsko in proizvod-
no podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štrekljeva 9a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALAN ROK, Štrekljeva 9

a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4210
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00894 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STOBI transport in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Obvozna cesta 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obvozna cesta 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIBOVEC TANJA, Cesta

vstaje 51, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4211
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00895 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIGITAL STUDIO snemanje in
obdelava zvoka, d.o.o., Ljubljana, Maro-
ltova 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maroltova 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIBERNA DUŠAN, Marol-

tova 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 6.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4212
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00896 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19064/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BORIS Trgovina, gostinstvo,
storitve in posredništvo, d.o.o. LJUBLJA-
NA - Pod hribom 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod hribom 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ BORIS, Pod

hribom 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 5.
1992; ZUPANČIČ BARBARA, Pod hribom
12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4213
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00897 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19069/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LOVOR Podjetje za trgovinsko
dejavnost d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ižanska cesta 268, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRLEČIČ ANDREJ, Črna

vas 87, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 4.
1992; BRLEČIČ IZIDOR, Ižanska c. 268,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4214
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00898 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BERUS podjetje za gostinstvo,
trgovino in videoteko, d.o.o., Videm-Do-
brepolje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kompolje 16, 1312 VI-
DEM-DOBREPOLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERUS NADA, Kompolje

16, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4215
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00899 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19306/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOJMIR trgovina in storitve,
d.o.o., Dol pri Ljubljani, Kamnica 3/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamnica 3/a, 1262 DOL PRI
LJUBLJANI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAHARNAR MOJMIR, Tu-

njiška 2/a, 1240 KAMNIK, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 6.
1992; RESMAN TEJA, Kamnica 3/a, 1431
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DOL PRI LJUBLJANI, vložek: 50.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4216
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00900 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BAUCAR podjetje za trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Palmejeva 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Palmejeva 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAUCAR ANA, Babna gora

59, 1355 POLHOV GRADEC, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4217
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00901 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19405/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: I.P.P. - CENTRUM d.o.o. Podje-
tje za projektiranje, inženiring in proda-
jo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Bratov Babnik 45, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: AWIANOWICZ-ŠROT IRE-

NA, Ul. Bratov Babnik 45, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4218
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00902 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19433/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KRIMI gostinsko, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o. Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Robova 24, Vir, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHELIČ ANTON, Robova

24, Vir, 1230 DOMŽALE, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 6.
1993; KRIŽAN BORIS, Dermastjeva 6,
1234 MENGEŠ, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 8. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4219
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00903 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19453/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOTUM TRADE trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Liparjeva 2, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTUPAR STANKA, Liparje-

va 2, 1234 MENGEŠ, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4220
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00904 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19479/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STAFF Gostinstvo, turizem, tr-
govina d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 58, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 168.000,00 Sit
Ustanovitelji: IKIČ MILAN, Kermaunerje-

va ulica 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
168.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4221
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00905 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19484/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EGO-A pot do zdravja in dobre-
ga počutja, d.o.o., Novo Polje c. IV/12,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo Polje c. IV/12, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRBIČ ANA MARIJA, Novo

Polje c. IV/12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3.
1992; VRBIČ ZDRAVKO, Janežičeva 12,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4222
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00906 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19497/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TREMO Prevozno in storitveno
podjetje d.o.o. Chvatalova 27, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Chvatalova 27, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: REMŠKAR TOMAŽ, Chva-

talova 27, 1230 DOMŽALE, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 7. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4223
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00907 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19543/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FEMERY svetovanje, izobraže-
vanje, pravne in druge storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gabrov trg 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FEDRAN KLEMEN, Gab-

rov trg 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 9.
1992; MLAKAR TOMAŽ, Reška 4/b, 6258
PRESTRANEK, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4224
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00908 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/18943/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SONEX TRADE INTERNATIO-
NAL d.o.o., podjetje za uvoz, izvoz, za-
stopanje, posredovanje in prodajo Šma-
rje-Sap

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jakhlova 15, 1293 ŠMAR-
JE-SAP

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRAVICA SONJA, Jakhlo-

va 15, 1293 ŠMARJE SAP, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; PRAVICA KAROL, Jakhlova 15,
1293 ŠMARJE SAP, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4225
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00909 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/18994/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SECTOR mednarodno trgovin-
sko podjetje za proizvodnjo, trženje in
marketing, d.o.o. 61231 Črnuče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Koroškega bataljona 1,
1231 LJUBLJANA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPEC ANDREJ, Ul. koro-

škega bat. 1, 1231 ČRNUČE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 4.
1992; ŠPEC PATRICIJA, Ul. koroškega bat.
1, 1231 ČRNUČE, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4226
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00910 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: APRO družba za trženje, orga-
nizacijske storitve in zastopanje, Ljub-
ljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Okrogarjeva 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVSEC KATJA, Okrogarje-

va 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4. 1992; AV-
SEC SILVESTER, Okrogarjeva 9, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4227
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00911 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/19506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BONAT Trgovsko in gostinsko
podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Colnarjeva 12, 1231 LJUB-
LJANA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ NATALIJA, CO-

LNARJEVA 12, 1231 LJUBLJANA-ČRNU-
ČE, vložek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 15. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4228
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00914 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06410/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CHIP-COM Podjetje za popra-
vilo, razvoj in proizvodnjo aparaturne in
programske opreme, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 15, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHELIČ RADMILA, Brile-

jeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1989.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 3.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4229
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00915 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/05320/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HK zasebno podjetje za
uvoz-izvoz, tranzit, prodajo, zastopstvo
in konsignacijo, posredovanje in orga-
nizacijo, špediterske in svetovalne uslu-
ge....
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zg. Pirniče 89/b, 1215 MED-
VODE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERN HELENA, Zg. Pirni-

če 89/b, 1215 MEDVODE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 12.
1989.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 22.1o.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4230
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00916 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/13020/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5505313
Firma: DAN-ES družba aktivnih nalo-

žb in ekonomsko svetovanje, d.o.o. Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska c. 54, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 650.000,00 Sit
Ustanovitelji: UNILES D.O.O., Titova 36,

1000 LJUBLJANA, vložek: 65.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 6. 1991; IRT NADA,
Matije Blejca 11/a, 1240 KAMNIK, vložek:
253.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 6.
1991; STOL D.D., Ljubljanska 45, 1240
KAMNIK, vložek: 331.500,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 4. 6. 1991.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 18.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s kateim je na podlagi 1. odsta-
vka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt vpisa
iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sk-
lep lahko družbenik oziroma delničar gospo-
darske družbe in upnik gospodarske družbe
v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4231
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00917 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/22172/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FG podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Klinja vas 9, Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klinja vas 9, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRANDA FRANC, Podgor-

ska ulica 10, 1330 KOČEVJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 2. 1993.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 24.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4232
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00923 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/14570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5544335
Firma: ARBERIA podjetje za trgovino

in turizem, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bratovževa ploščad 4, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MULIČAJ NAZMI, Poljan-

ska 69, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12.
1991; BOTONJIČ IBRO, Bratovševa plo-
ščad 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4233
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00924 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/14594/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HURA d.o.o. Ljubljana, proiz-
vodnja, trgovina, gostinstvo, storitve, Gli-
nškova ploščad 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 18, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUMAR ROBERT, Glinško-

va ploščad 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4234
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00925 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14649/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RENT A SHOW prireditve, turi-
zem in trgovina, d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miševa 2, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODMILJŠAK ROMAN,

Krašnja 47, Krašnja, 1225 LUKOVICA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4235
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00926 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14657/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AKTIV Podjetje za osebne sto-
ritve, proizvodnjo in komercialne storit-
ve d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolajbova 21, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORE DARKO, Zagorica

nad Kamnikom 30, 1242 STAHOVICA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4236
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00927 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14670/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: MONTEX posredništvo, expo-
rt-import in špedicija, d.o.o., Ljubljana,
Škrabčeva 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škrabčeva 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRC MARJAN, Škrabčeva

15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 11. 1991;
BORIČ MLADEN, Ane Ziherl 4, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 19. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4237
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00928 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14710/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DYNAMIC MARKETING podjet-
je za trgovino, proizvodnjo, zastopstvo
in izposojo, d.o.o. Ljubljana, Samova 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Samova 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEDEJ JANEZ, Samova

13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4238
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00929 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14719/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRAIN Investicijski in gradbe-
ni inženiring d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tbilisijska 124, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNIGOJ PETER, Tbilisi-

jska 124, 1000 LJUBLJANA, vložek:

8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4239
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00930 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14741/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WOODEX Podjetje za trgovino,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Runkova 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MODJOROŠ BOJAN, Pod-

peč 58, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 11.
1991; MODJOROŠ ANDREJA, Podpeč 58,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 29. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4240
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00931 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14746/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EVATOK Trgovsko proizvodno
podjetje, import-export d.o.o. Glinškova
ploščad 2, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 2, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JENKO EVA, Trg Rivoli 6,

4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 20. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4241
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00932 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14792/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANIMA CANDIDA svetovalnica
za čustvene težave odraslih, mladostni-
kov in otrok, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tabor 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČESNIK SLAVICA, Adami-

čeva 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12.
1991; TEKAVČIČ-GRAD ONJA, Pod lipami
68, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12. 1991; KO-
RENJAK ROMAN, Lipe 13, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 3.200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 9. 12. 1991; ZAVASNIK
ANA-MARIJA, Šarhova 8, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.600,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 9. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4242
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00933 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14797/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLOTEK trgovina in gradbeniš-
tvo, d.o.o. Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot za Bistrico 35, 1230 DO-
MŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLOPČIČ JANEZ, Pot za

Bistrico 35, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.668,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1991; TEKAVEC FRANC, Habetova 7 a,
1236 TRZIN, vložek: 2.666,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 18. 12. 1991; KLOPČIČ
ANA, Pot za Bistrico 35, 1230 DOMŽALE,
vložek: 2.666,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4243
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00934 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14801/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROŠEVE Podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bevke 115, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VEHAR JANEZ, Bevke

115, 1360 VRHNIKA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4244
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00935 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14879/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NOVO - ZNANJE izobraževanje,
trgovina in zastopstvo, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Palmejeva 18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLAKAR ŠUPER ALENKA,

Orlova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 2.
1991; ŠUPER MARTIN, Ul.l.junija 34 A,
1420 TRBOVLJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4245
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00936 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14887/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RASTER Podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Hruševska 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hruševska 22, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELČEC BOŽO, Hrušev-

ska 22, 1119 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 12.
1991; ROJIC JANEZ, Tržaška 5, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 17. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4246
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00937 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIPROLAB Laboratorij za pro-
cesno tehnologijo d.o.o., Prežganje 51,
Ljubljana Moste Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prežganje 51, 1110 LJUBLJA-
NA MOSTE-POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NAJŽER DEMITRIJ, Prež-

ganje 51, 1110 LJUBLJANA MOSTE-PO-
LJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 5. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4247
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00938 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRO SPORT Trgovsko, storitve-
no in proizvodno podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maroltova 11, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEVOVNIK TOMISLAV, Ma-

roltova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:

8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4248
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00939 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14906/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HIBS Eksport-import, d.o.o.,
Škofljica, Dolenjska c. 440

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 440, 1291
ŠKOFLJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HITI BRANE, Dolenjska c.

440, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 1. 1992; HITI
SLAVKA, Dolenjska c. 440, 1291 ŠKOF-
LJICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 13. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4249
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00940 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BRANKO rent-a car, d.o.o. Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krožna pot 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRESKVAR BRANKO, Kro-

žna pot 20, 1260 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4250
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00941 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLEPAR Proizvodnja, storive in
trgovina d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hradeckega 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERŠIN REIMOND, Hrade-

ckega 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4251
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00942 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14954/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRIGAL proizvodnja, trgovina
in inženiring, d.o.o., Ivančna Gorica, Pot
v Resje 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot v Resje 6, 1295 IVANČNA
GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KURALT JANEZ, Vaše 6 d,

1215 MEDVODE, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4252
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00943 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14955/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JONAS d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih
proizvodov..., turizem in zastopanje tu-
jih partnerjev, Ljubljana, Šišenska 69

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šišenska 69, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUKOVEC JANI, Šišenska

69, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4253
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00944 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/14959/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BONNY podjetje za trgovino,
proizvodnjo, prevozništvo in posredova-
nje, d.o.o., Ljubljana, V dolini 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V dolini 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BONIFER ALBIN, V dolini

22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4254
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00946 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/15012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SKK d.o.o., proizvodno in trgo-
vsko podjetje Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rozmanova 32, 1330 KOČE-
VJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAMŠEK VASJA, Rozmano-

va 32, 1330 KOČEVJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4255
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00947 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/15033/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CEGLAR d.o.o., trgovsko in
proizvodno podjetje, Kladezna 21,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kladezna 21, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEGLAR PRIMOŽ, Klade-

zna 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4256
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00948 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/15064/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NAIJK Storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o., Hrastnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Log 2, 1430 HRASTNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIKOVEC SAŠO, Log 2,

1430 HRASTNIK, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 1. 1992; GRIČAR
MATEJA, Brnica 16, 1430 HRASTNIK, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-4257
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00949 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/15080/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIAS podjetje za proizvodnjo,
trgovino, gostinstvo, turizem in poslov-
ne storitve d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petrovičeva ul. 23, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽAR LEOPOLD, Petro-

vičeva ul. 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4258
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00950 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/15102/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRASEL Trgovsko podjetje
d.o.o., Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grbinska c. 9, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRADIŠEK SELMA, Maist-

rova 12, 1270 LITIJA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4259
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00951 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/15110/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: T & POLAR trgovina, storitve,
inženiring, montaža, zastopanje, koope-
racije, uvoz in izvoz, d.o.o. Podpeška c.
104, Brezovica pri Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podpeška cesta 104, 1351
BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRČEK ZDRAVKO ML.,

Podpeška c. 104, 1351 BREZOVICA PRI
LJUBLJANI, vložek: 8.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 26. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4260
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00952 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/15131/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EURO CONSULTING Podjetje
za import-export in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, Ilirska 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ilirska 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRAHEK BORUT, Brezje

nad Kamnikom 37, 1240 KAMNIK, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11.
1991; GRAHEK BRUNO, Freiburger str. 5,
Koln 40, NEMČIJA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4261
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00953 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/15144/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NIKOMA d.o.o., podjetje za trgo-
vino, svetovanje in inženiring, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanska 19, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRKOVNIK JOŽE, Željne

18, 1330 KOČEVJE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 23. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4262
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00954 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/15156/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTERKOMMERC VIMA d.o.o.,
trgovina na drobno in debelo, iz-
voz-uvoz, Šmartno pod Šmarno goro

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pločanska 9, Tacen, 1211
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRAF DE VILLAVICEN-

CIO-MARGHERI CARL, Frahmredder 98,
D-2000, HAMBURG 65, vložek: 10.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4263
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00955 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NCG Nakupovalni center,
d.o.o., Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška 1, 1290 GROSUP-
LJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERJAVEC ROBERT, Leni-

nov trg 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4264
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00956 z dne 18. 1.
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2000 pod št. vložka 1/15170/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOPING Podjetje za trgovino
in posredništvo d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Chengdujska 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUGARIJA DAVOR, Chen-

gdujska 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4265
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00957 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15177/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PANERGON proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana Ilirska
18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ilirska 18, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TUMA MATIJA, Ilirska 18,

1000 LJUBLJANA, vložek: 4.160,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 12. 1991; TUMA
BORIS, Hudovernikova 2, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.920,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 24. 12. 1991; TUMA TADEJ, Dole-
njska 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.920,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4266
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00958 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15189/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIO GOLD d.o.o., proizvodnja,
trgovina, marketing, inženiring, Kajuho-
va 1, Ivančna Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajuhova 1, 1295 IVANČNA
GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAŠNEC IVAN, Kajuhova

1, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
4.080,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 1.
1992; DOBNIK JELKA, Brodarjev trg 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.920,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4267
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00959 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15221/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PETRO CHEM Podjetje za pro-
izvodnjo in trgovanje s kemičnimiin dru-
gimi izdelki, notranjo in..., d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kardeljeva 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETROL COMMERCE

P.O., Šet. XIII divizije 24, RIJEKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4268
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00960 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: T & I podjetje za inženiring,
zastopanje tujih firm, za zunanjo in not-
ranjo trgovino, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 37, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 50.000,00 Sit
Ustanovitelji: TERMOFRIZ INŽENJERI-

NG P.O., Rudera Boškovića 11, SPLIT, vlo-
žek: 30.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:

8. 11. 1991; IMP INTRA podjetje za zasto-
panje, inženiring in trgovino, d.o.o., Titova
48, 1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 11. 1991; KO-
LJATIČ MARKO, Gundulićeva 16, SPLIT,
vložek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 8. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4269
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00961 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15232/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOPLASTA podjetje za pred-
elavo in obdelavo materialov, d.o.o., Lju-
bljana, Spodnji Rudnik II/38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnji Rudnik II/38, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDIC TOMAŽ, Sp. Rudnik

II/38, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4270
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00962 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15245/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANZO TRADE podjetje za trgo-
vino, turizem in zastopanje, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 30, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOROVIĆ ZORAN, Nova

ves 42, ZAGREB, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
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salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4271
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00963 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BM VYCTORY podjetje za trgo-
vino in gostinstvo, d.o.o., Vrhnika, Ob
potoku 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob potoku 7, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLEKAČ MARIJA, Ob po-

toku 7, 1360 VRHNIKA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4272
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00964 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5603358
Firma: PEKOMA svetovanja in marke-

ting, d.o.o., Domžale, Kolodvorska 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 3, 1230 DOMŽA-

LE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KREGAR JANEZ, Trg MDB

12/II, 1000 LJUBLJANA, vložek: 6.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 1. 1992; SE-
DEJ SIMON, Vojkova 77, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 31. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4273
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00965 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOLA projektiranje, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot na Fužine 31, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ VLADO, Pot na

Fužine 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1991; KOVAČIČ JOŽICA, Pot na Fužine
31, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4274
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00966 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5854270
Firma: TRIGER d.o.o. Podjetje za sve-

tovanje, inženiring in servisiranje, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Olge Mohorjeve 9, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČ BRANKO, Ul. Olge

Mohorjeve 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12.
1991; KEK TONE, Roženpelj 3, 8211 DO-
BRNIČ, vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 12. 1991; SLOVŠA FRA-
NC, Polhov gradec 4, 1355 POLHOV GRA-
DEC, vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4275
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00967 z dne 18. 1.

2000 pod št. vložka 1/15324/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5591457
Firma: JURIDIS podjetje za ekonom-

sko svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Linhartova 17, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK FRANČIŠKA, Ce-

lovška 125, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4276
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00968 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15326/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: J.B.K. Podjetje za trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Marinkov trg 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marinkov trg 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ JOŽEF, Marin-

kov trg 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4277
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00969 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15338/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AUTOEQUIP - INVEST Podjetje
za mednarodno trgovino d.o.o., Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tavčarjeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALLINGER SIEFRIED, Ni-

codostalstrasse 13, Salzburg, AVSTRIJA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4278
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00970 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15340/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KUNC podjetje za trgovino, im-
port-export d.o.o. Rovte 109, Rovte

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rovte 109, 1373 ROVTE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUNC JANEZ, Breitenser-

strasse 110-112/15/2, AVSTRIJA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 2.
1991; ŽNIDARŠIČ JOŽEFA, Podlubnik
158, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 2.
1991; KALIŠNIK-KUNC SLAVICA, Kozarška
19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4279
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00971 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15347/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BRA-VID TRADE trgovsko pod-
jetje d.o.o., Višnja gora

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kriška vas 5, 1294 VIŠNJA
GORA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANOJEVIČ SLOBODAN,

Kriška vas 5, 1294 VIŠNJA GORA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4280
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00972 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A & C d.o.o., ekonomsko in fi-
nančno svetovanje ter storitve, informa-
tika, trgovska dejavnost in zastopanje,
Titova 48, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 48, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: UDOVIČ CIRIL, Križna 51

a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.100,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 12. 1991; VO-
KAL ANDREJA, Križna 51 a, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 3.900,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 16. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4281
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00973 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TELEDISK Export - Import,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lajkovška 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: STARČENKO NIKOLAJE-

VIČ VLADIMIR, Ul. Dmitrijevskogo 8, Mo-
skva, RUSIJA, vložek: 4.050,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 25. 2. 1992; BUDJENNYIJ
SEMJENOVIČ SERGEJ, Ul. Alabjana 15,
Moksva, RUSIJA, vložek: 4.050,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; ŽORŽ STA-
NISLAV, Pot v Bitnje 56, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 900,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4282
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00974 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15370/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NEXUS Storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Pod gozdom 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod gozdom 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMIČ NEVENKA, Koclje-

vo naselje 6, 9231 BELTINCI, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4283
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00975 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOOSKRBA podjetje za tr-
govino, uvoz in izvoz, d.o.o. Ljubljana,
Nove Fužine, Marinkov trg lokal št. 9,
objekt S 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marinkov trg lokal št. 9, 1120
OBJEKT S 5, LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZVRŽINA MITJA, Krašnja

58, 1225 LUKOVICA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4284
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00976 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15378/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SVETE Podjetje za zastopstvo
in trgovino d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 36, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SVETE MARKO, Vodniko-

va 36, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4285
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00977 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15379/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIKADO podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Komenda

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Križ 37/A, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBAR LOVRO, Križ 37/a,

1218 KOMENDA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4286
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00978 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AMULET d.o.o., proizvodno in
trgovsko podjetje, Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zikova 10, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAJE MOJCA, Zikova 10,

1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-

stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4287
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00979 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15416/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTO KBM Storitve, servis in
trgovina, d.o.o., Zagorje ob Savi

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta zmage b.š., 1410 ZA-
GORJE OB SAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK BOŠTJAN, Levstiko-

va 8, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4288
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00980 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15433/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BRUNO proizvodnja in trgovi-
na Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Riharjeva 34, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREGAR BRUNO, Rihar-

jeva 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4289
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00981 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/15439/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RUMA podjetje za posredova-
nje, rent a car, uvoz - izvoz, d.o.o., Cesta
v Prod 4, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Prod 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SALKIČ ROMAN, C. v Prod

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4290
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00982 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/15443/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VALIJA Eksport - import in turi-
zem, d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot za Bistrico 50, 1230 DO-
MŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GROŠELJ LIJA, Pot za Bist-

rico 50, 1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4291
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00983 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/15444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIBIA trgovsko podjetje d.o.o.,
Trg zbora odposlancev 12-18, Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg zbora odposlancev 12-18,
1330 KOČEVJE



Stran 1042 / Št. 18 / 29. 2. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOVRIN SONJA, Breg št.

23, 1332 STARA CERKEV, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 2.
1992; LAVRIČ GORDANA, Željne 32 a,
1330 KOČEVJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4292
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00984 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/15457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GOSPETI storitve in trgovina
d.o.o., Brodarska 5, Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brodarska 5, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOSPETI ALEŠ, Brodarska

5, 1270 LITIJA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4293
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00985 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/15460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GALAN Vzdrževanje, proizvod-
nja, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šišenska 31, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNIGOJ SANDI, Šišen-

ska 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4294
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00986 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/15473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LUKAS INŽENIRING Podjetje
za inženiring, gradbeništvo in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Titova 23/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 23/a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOPIĆ LUKA, Titova 23/a,

1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 2. 1992; CALDA-
RONE DUBRAVKA, Šišenska 2, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 10. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4295
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00987 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/15486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: K.R.T. CO. zunanja in notranja
trgovina, zastopstva, svetovanje, druž-
ba z omejeno odgovornostjo, Ljubljana,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marinkov trg 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERIČ RAJKO, Prijateljeva

30, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 1. 1992; NA-
LESNIK VLADO, Marinkov trg 12, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 20. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4296
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00988 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/15488/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AQUA SKI izvoz-uvoz, zastopa-
nje tujih firm, trgovina na debelo in dro-
bno, gostinska, servisna in športna de-
javnost, inženiring, d.o.o., Ljubljana, Zri-
nskega8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zrinskega 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZELENJAK ANDREJ, Zrin-

skega 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4297
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00989 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/15489/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEXIMO podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina Cesta I/11,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONŠEK BRAČUN MARI-

JA, Rožna dolina c. I/11, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 31. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4298
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00990 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/15497/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KEY trgovina, storitve d.o.o.,
Ljubljana, Kidričeva 3
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.500,00 Sit
Ustanovitelji: LESJAK SONJA, Kidričeva

3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.250,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 23. 1. 1992; BOGA-
TAJ SAMO, Iga Grudna 9, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.250,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 23. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4299
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00991 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/15509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EAST & WEST svetovanje, tr-
govina, import-export d.o.o., Ljubljana,
Na jami 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na jami 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VEHAR PRIMOŽ, Na jami

10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4300
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00992 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/15511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INSTALACIJE ČERNIVEC Pod-
jetje za napeljavo in vzdrževanje insta-
lacij d.o.o., Ljubljana, Artačeva 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Artačeva 20, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNIVEC MARKO, Hra-

še 35 b, 1216 SMLEDNIK, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4301
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00993 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/03740/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GLASBORI Proizvodnja, inže-
niring, trgovina, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Črdenc 1, 1431 DOL PRI HRA-
STNIKU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠENTJURC FRANČIŠKA, Čr-

denc 1, 1431 DOL PRI HRASTNIKU, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12.
1989; ŠENTJURC BORIS, Črdenc 1, 1431
DOL PRI HRASTNIKU, vložek: 1.500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 24.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4302
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00994 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05680/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NOVAT podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgorje 84, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKEDELJ VLADIMIR, Pod-

gorje 84, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 2. 1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 23.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4303
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00995 z dne 13. 1.

2000 pod št. vložka 1/12626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TANGENT d.o.o., proizvodnja,
trgovina in storitve, Domžale, Potočni-
kova 35

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Potočnikova 35, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEVSTEK ANDREJ, Potoč-

nikova 35, 1230 DOMŽALE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 6.
1993; LEVSTEK DUŠAN, Potočnikova 35,
1230 DOMŽALE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 6. 1993.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 23.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4304
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00996 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/16464/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGROPRODUKT zasebno pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in druge
storitvene dejavnosti, Ljubljana, Drabo-
snjakova 9/A

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Drabosnjakova 9/A, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERNJAK SLAVOLJUB,

Drabosnjakova 9/A, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 09.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodi-
šče izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1.
odstavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subje-
kt vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritož-
bo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodi-
šču.

Sr-4305
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00997 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/17686/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DŽAMBO trgovina in avtokle-
parstvo, d.o.o. Breg VIII/24 Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Breg VIII/24, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK ANTON, Breg

VIII/24, 1310 RIBNICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 14.12.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4306
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00998 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/18471/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ČEPON proizvodnja, servis, tr-
govina in transport, d.o.o Horjul, Ljub-
gojna 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubgojna 9, 1354 HORJUL
Osnovni kapital: 107.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEPON JANEZ, Ljubgojna

9, 1354 HORJUL, vložek: 107.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 23.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4307
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/00999 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/19371/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FISMO storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o. Lahova 47, Šmarje Sap

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lahova 47, 1293 ŠMARJE
SAP

Osnovni kapital: 130.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMODIŠ STANE, Lahova

47, 1293 ŠMARJE SAP, vložek:
65.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 8.
1992; ZAJC SMODIŠ NEŽA, Lahova 47,
1293 ŠMARJE SAP, vložek: 65.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 8. 1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 30.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4308
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01000 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/22728/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ETESS d.o.o., Podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo in storitve Kamnik, Ja-
kopičeva 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jakopičeva 20, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VONČINA EMIL, Matija Ble-

jca 2, 1240 KAMNIK, vložek: 50.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 3. 1993; PO-
GAČNIK TATJANA, Jakopičeva 20, 1240
KAMNIK, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 24. 3. 1993.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 08.12.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4309
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01001 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/23508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KROMA podjetje za proizvod-
njo, inženering in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jurčičeva 10, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 110.785,00 Sit
Ustanovitelji: URŠIČ DUŠAN, Jurčičeva

10, 1240 KAMNIK, vložek: 110.785,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 6. 1993.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 02.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4310
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01002 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/23843/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: P.T.T. MARKETING podjetje za
ekonomsko propagando in marketing,
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 11 A, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELIĆ DANE, Pod gozdom

6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 6. 1993; SI-
MEUNOVIĆ ALEKSANDAR, Vojkova 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 6. 1993.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 19.10.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodi-
šče izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1.
odstavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subje-
kt vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritož-
bo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodi-
šču.

Sr-4311
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01027 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EDA podjetje za svetličarstvo,
vrtnarstvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Langusova ulica 8, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURIŠIČ EDITA, Rimska

cesta 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4312
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01028 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21648/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: K & L MONT. montažno podjet-
je, d.o.o. Hrastnik, Novi log 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novi log 11, 1430 HRASTNIK
Osnovni kapital: 204.081,00 Sit
Ustanovitelji: KRALJ FRANC, Novi log

11, 1430 HRASTNIK, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 2. 1993; LA-
NGEN NORBERT, Kolnerstrasse 447, KU-
RTEN, NEMČIJA, vložek: 104.081,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 3. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4313
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01029 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/21657/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SEEC d.o.o., uvoz-izvoz, proiz-
vodnja in servis, Črnivčeva 13, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Črnivčeva 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 180.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽLAJPAH MIROSLAV, Čr-

nivčeva 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
180.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4314
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01030 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21673/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠIRAN trgovsko, gostinsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Homec, Bol-
kova 64, Radomlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bolkova 64, 1235 HOMEC
Osnovni kapital: 120.200,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠIR MILAN, Bolkova 64,

1235 HOMEC, RADOMLJE, vložek:
120.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4315
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01031 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21692/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ČISTILNI SERVIS JELKA Pod-
jetje za čiščenje in vzdrževanje prosto-
rov d.o.o., Šentvid pri Stični

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Radohova vas 10, 1296 ŠEN-
TVID PRI STIČNI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠČAK GABRIJELA, Ra-

dohova vas 10, 1296 ŠENTVID PRI STIČ-
NI, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 2. 1993; KERMELJ IGOR, Rado-
hova vas 10, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI,
vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 4. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4316
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01032 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21705/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KIMMI TRADE trgovsko in pos-
redniško podjetje, družba z omejeno od-
govornostjo, Luke Svetca 3, Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Luke Svetca 3, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORIMŠEK MIRO, LUKE

SVETCA 3, 1270 LITIJA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4317
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01033 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21708/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BO-KI proizvodno podjetje ke-
mičnih izdelkov d.o.o. Ljubljana, Parti-
zanska 37

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 37, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 107.140,00 Sit
Ustanovitelji: ARSOVSKA BORIKA, Par-

tizanska 37, 1000 LJUBLJANA, vložek:
107.140,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4318
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01034 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21715/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POGY Video studio d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grablovičeva 38, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGLADIČ BRANKO, Gra-

blovičeva 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
120.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4319
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01035 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UNI LAND d.o.o., podjetje za
projektiranje, raziskovanje in izvajanje
storitev s področja geologije, visoke in
nizke gradnje, geomehanskih, hidrolo-
ških...

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 29, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 101.850,00 Sit
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Ustanovitelji: KLOFUTAR MARJAN, Loj-
zeta Hrovata 6, 4000 KRANJ, vložek:
91.850,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 11. 1992; KLOFUTAR JAKOB, Lojzeta
Hrovata 6, 4000 KRANJ, vložek:
10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4320
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01036 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21747/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BONA COMMERCE d.o.o., pod-
jetje za trgovino in storitve, Domžale,
Kamniška 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamniška 12, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAC NATAŠA, Kamniška

12, 1230 DOMŽALE, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4321
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01037 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21752/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NOKATEKS KOMERS iz-
voz-uvoz, d.o.o., Ljubljana, Ul. Bratov
Učakar 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Učakar 16, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOTATEKS, TEKSTILNI

KOMBINAT, “NONČA KAMIŠOVA”, TITOV
VELES, R MAKEDONIJA, vložek:
95.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 9.
1992; SULEJMANI DUŠANKA, Ul. Bratov
Učakar 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 9.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4322
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01038 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21760/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARIN COM. podjetje za pro-
pagando in grafično dejavnost, trgovino
na debelo in drobno, gostinstvo in turi-
zem ter storitve, d.o.o. Trzin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ploščad dr. Tineta Zajca 7,
1234 MENGEŠ, TRZIN

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARIN FRANCI, Ploščad

dr. Tineta Zajca 7, 1234 MENGEŠ, TRZIN,
vložek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 25. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4323
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01039 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IRKA Mednarodna trgovina
d.o.o., Ljubljana, Gornji trg 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornji trg 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽETKO NINA, Dunajaska

105, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 11. 1992;
KAZAZIČ IFRAN, Gornji trg 4, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 30. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4324
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01040 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21784/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SUPERMIX podjetje za prevoz
blaga v tuzemstvu in inozemstvu d.o.o.
Potok n.h., Vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Potok n.h., 1336 VAS
Osnovni kapital: 101.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠIR SREČKO, Remiho-

va 10, Dolga vas, 1330 KOČEVJE, vložek:
101.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4325
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01041 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELTREKS popravilo in vzdrže-
vanje gospodinjskih električnih apara-
tov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 43, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRATAR RUDOLF, Martina

Krpana 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4326
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01042 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21807/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: TAHEBO gostinstvo, trgovina
in storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vogelna 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐEVRI SINA NI, Vogelna

10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4327
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01043 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ERSA podjetje za trgovino, sto-
ritve in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Pru-
šnikova 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prušnikova 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 390.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETROVIĆ MAJDA, Pruš-

nikova 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
195.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 12. 1992; PETROVIĆ DRAGAN, Pruš-
nikova 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
195.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4328
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01044 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21863/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5729556
Firma: BAZOK Trgovsko in gostinsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kurirska 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLAUŠEVIĆ VLADIMIR,

17. Krajiške brigade bb., GORNJI VAKUF,
BIH, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja,

vstop: 21. 1. 1993; MIKLAUŠEVIĆ GOR-
DAN, XVII. Krajiške brigade, GORNJI VA-
KUF, BIH, vložek: 25.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 1. 1993; MIKLAUŠEVIĆ
MILENA, 17. Krajiške brigade bb., GORNJI
VAKUF, BIH, vložek: 25.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 21. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4329
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01045 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOLEZIJA Export - import
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolezijska ulica 34, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 554.472,00 Sit
Ustanovitelji: MIHAJLOVIČ LUKA, Kole-

zijska ul. 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
554.472,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 8.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4330
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01046 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GREMI gradbene storitve in tr-
govina, d.o.o. Ljubljana, Jakčeva 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jakčeva 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORN MIRO, Jakče-

va 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4331
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01047 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOLARI proizvodno podjetje,
d.o.o., Višnjevarjeva 45, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Višnjevarjeva 45, 1260 LJUB-
LJANA-POLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR JOŽE, Višnjevarje-

va 45, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4332
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01048 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21916/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LAMBDA-W’US d.o.o., Domža-
le, Krakovska 10 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krakovska 10 a, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HODŽIČ MINKA, Krakov-

ska 10A, 1230 DOMŽALE, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4333
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01049 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21917/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADRIATIK COMMERCE podjet-
je za turizem in posredovanje, d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štefanova 009 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALIJEVIĆ OSMAN, Štefa-

nova 9a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4334
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01050 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21944/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DENN-COM mednarodna trgo-
vina, Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pokopališka 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOBAT ELEONORA, Po-

kopališka 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4335
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01051 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21945/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VESAR Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Dolenjska c. 244

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 244, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HYSEN MALIQAJ, Bratov-

ševa ploščad 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:

100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4336
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01052 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/21958/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KRČMA Gostinstvo in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljanska 76/A, Dom-
žale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 76/a, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 325.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIROVNIK IVANKA, Ljub-

ljanska 76a, 1230 DOMŽALE, vložek:
325.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4337
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01056 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08702/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ASPIC podjetje za gostinstvo,
turizem in prevozništvo, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Katreževa pot 8, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GERŽELJ MARIJA, Kotre-

ševa 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 9. 1990; GE-
RŽELJ GRETA, Kotreševa 8, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 25. 9. 1990; GERŽELJ NATAŠA, Ko-
treševa 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 9.
1990; GERŽELJ MIRO, Kotreševa 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 15. 7. 1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 18.11.1999 vložen

ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4338
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01057 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/03668/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRINCEPS družba za inženiri-
ng in trgovino z mešanim blagom, Ljub-
ljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hotimirova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LISJAK LADISLAV, Hotimi-

rova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1989;
NOVAKOVIČ DANILO, Ziherlova 41, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 11. 1989; RUŽIČ GOR-
DAN, Bijedičeva 4, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 11. 1989; VIDOVIČ VIKTOR, Šlosarje-
va 16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1989.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 24.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4339
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01058 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARGO Domžale, poslovne
storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 76, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 162.056,60 Sit
Ustanovitelji: RAZVOJNI ZAVOD DOM-

ŽALE, Ljubljanska 76, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 162.056,60 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 9. 1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 20.12.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
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družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4340
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01078 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/24735/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AAUAA Podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 208, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 178.425,00 Sit
Ustanovitelji: DREMELJ VERA, Dole-

njska c. 208, 1000 LJUBLJANA, vložek:
178.425,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 6.
1993.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 03.12.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4341
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01079 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/27951/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5670748
Firma: ONEX proizvodno trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Runkova 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 168.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAHRIMAN SAFET, Bran-

ka Radičeviča 15, BANJA LUKA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 9. 1992; KAHRIMAN ZIADETA, Branka
Radičeviča 15, BANJA LUKA, vložek:
68.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 12.
1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 28.10.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4342
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01080 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/07564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTERLINIA Podjetje za mar-
keting, storitve, izdelavo izdel- kov in tr-
govino Sinja Gorica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sinja Gorica 31, 1360 VRHNI-
KA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEMRL TOMAŽ, Sinja Go-

rica 31, 1360 VRHNIKA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4343
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01081 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08160/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: D.T.P. DESKTOP PUBLISHING
CENTER računalniško podprto stavlje-
nje ter export-import, d.o.o., Ljubljana,
Hafnerjeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hafnerjeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEKLEVA IGOR, Hafnerje-

va 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4344
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01082 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/08965/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GS-SPORT Popravilo, izdelova-
nje in prodaja športne opreme, d.o.o.,
Ljubljana, Milčinskega 74

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milčinskega 74, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRAŽIŠAR GORAZD, Ce-

lovška 179, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 9.

1990; VEPLAS, VELENJSKA PLASTIKA
P.O, Velenje, 3320 VELENJE, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4345
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01083 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/13941/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JERMAN d.o.o., računalniško
informacijske rešitve, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kavškova 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERMAN FRANC, Naselje

Aleša Kaple 17, 1430 HRASTNIK, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4346
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01174 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06428/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5360536
Firma: SNAP Podjetje za proizvodnjo

in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vidovdanska 1, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC VOJTEH, Ce-

sta Andreja Bitenca 33, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4347
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01175 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06461/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KORMORAN podjetje za turisti-
čno posredovanje d.o.o. Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 16, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARSENOV LJUBICA, Bra-

tovševa pl. 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4348
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01176 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06464/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TJAŠA podjetje za prodajo na
debelo in drobno d.o.o., Ljubljana, Ro-
žanska 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožanska 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVRL TATJANA, Rožan-

ska 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 3. 1990; HA-
RIŠ MITJA, Rožanska 5, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 29. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4349
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01177 z dne 19. 1.

2000 pod št. vložka 1/06471/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CDA mednarodno podjetje,
d.o.o., Vodice nad Ljubljano, Krvavška 21

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krvavška 21, 1217 VODICE
NAD LJUBLJANO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEPIČ ALEŠ, Krvavška 21,

1217 VODICE NAD LJUBLJANO, vložek:
800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12.
1989; CEPIČ BRANKO, Dobje 13, 4260
BLED - ZASIP, vložek: 800,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 19. 12. 1989; CEPIČ DARI-
NKA, Cankarjev trg 7, 1360 VRHNIKA, vlo-
žek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 12. 1989; CEPIČ IRENA, Dobje 13,
4260 BLED - ZASIP, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4350
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01178 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06472/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: 3BNET INŽENIRING računalni-
ške mreže in informacijski sistemi, d.o.o.
Ljubljana, Proletarska 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Proletarska 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STING P.O., Proletarska 1,

1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 12. 1989; SLAPAR
BRANISLAV, Obala 128, 6320 PORTO-
ROŽ, vložek: 1.400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 21. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4351
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01179 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06475/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GALLUS & PS podjetje za trgo-
vske storitve, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krakovska 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETELIN SLAVKO, Krako-

vska 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4352
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01180 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LINK podjetje za mednarodni
transport in špedicijo d.o.o. Ljubljana,
Reboljeva 13-14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reboljeva 13-14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJINOVIČ MILAN, Crve-

nice, ž, DUVNO, JUGOSLAVIJA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1990; PEJIČIČ VLADIMIR, Avenija 14, feb-
ruarja št. 13, MOSTAR, JUGOSLAVIJA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4353
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01181 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BRACO izdelava in prodaja ko-
vinske galanterije d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bičevje 17, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: REŠIDOVIĆ DŽEVAD, Biče-
vje 17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4354
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01182 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEHRO d.o.o., Trgovina in ser-
vis, Nahtigalova 7, Ljubljana-Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nahtigalova 7, 1260 LJUB-
LJANA-POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROPOŠA BRANKO, Chen-

gdujska 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 2.
1990; ROPOŠA MOJCA, Chengdujska 16,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4355
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01183 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIV Podjetje za proizvodnjo in
trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamniška 7, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UDOVIČ VESNA, Kamniška

7, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 29. 3. 1990; UDO-
VIČ ANTON, Kamniška 7, 1230 DOMŽA-
LE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 29. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4356
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01184 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06783/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KROS TSM d.o.o. trgovina, sto-
ritve in menjalnice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta XV. divizije 122, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMNOVČIČ VOJKA, Ul.

bratov Učakar 18, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 3. 1990; STARIČ VIDA, Cesta XV. div.
122, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 3. 1990; HO-
LOBAR JANKO, Vrunčeva 28, 3000 CE-
LJE, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 21. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4357
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01185 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06785/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DRAGON - ELECTRONIC proiz-
vodnja, trgovina, šport, d.o.o., Medvode,
Goričane 22 h

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goričane 22 h, 1215 MEDVO-
DE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDARŠIČ JANKO, Gori-

čane 22 h, 1215 MEDVODE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4358
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01187 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06791/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEKTROVARNOST Podjetje
za proizvodnjo in montažo električnih
naprav d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polica 9, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽMAN LINDIČ MARJA-

NA, Kebetova 19, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 4. 1990; KRIŽMAN MATJAŽ, Vlahovi-
čeva 40, 1000 LJUBLJANA, vložek:
200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4359
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01188 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: US INOX proizvodno trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brnčičeva n.h., 1211 LJUB-
LJANA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UMNIK STANISLAV, Cesta

v Podboršt ll, 1211 LJUBLJANA-ČRNUČE,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4360
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01189 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06809/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROJA Podjetje za express me-
njalnico, agencijo za marketing, trgovi-
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no in zastopanje, d.o.o. Kongresni trg 6,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kongresni trg 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URŠIČ JULIJA, Trg osvo-

boditve 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 5.
1990; DEBEVEC RUŽICA, Trg osvoboditve
5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4361
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01190 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06826/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELSET Družba za proizvodnjo,
servis, trgovino, izvoz in uvoz, d.o.o. Do-
brunje, papirniška pot 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Papirniška pot 5, 1261 LJUB-
LJANA-DOBRUNJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBAR MIRKO, Papirni-

ška pot 5, 1261 DOBRUNJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 4.
1990; JERIČ BERNARDA, Papirniška pot
5, 1261 DOBRUNJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4362
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01191 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06832/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FIRMA KRULC podjetje za
uvoz, prodajo motornih vozil, rezervnih
delov ter nakup in prodaja rabljenih vo-
zil d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Heroja Vasje 8, 1251
MORAVČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRULC MILAN, Cesta He-

roja Vasje 8, 1251 MORAVČE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4363
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01192 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06838/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UNIVERZAL ELEKTRO podjet-
je za proizvodnjo, servis in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Jamova cesta 48

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova cesta 48, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ORAŽEM JURIJ, Jamova

cesta 48, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4364
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01193 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06843/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TILLY podjetje za trgovino in
turizem, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kočevska 1, 1291 LJUBLJA-
NA-ŠKOFLJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUNCER KRISTJANA, Cle-

velandska 49, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 5.
1990; MARN BRONKAM, Beblerjev trg 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4365
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01194 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06848/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MELBOR trgovina, gostinstvo,
turizem d.o.o. Šmartinska cesta 1, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska cesta 1, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĆURČIĆ BORIVOJ, Šmar-

tinska cesta 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4366
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01195 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06861/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ACTION podjetje za proizvod-
njo, trgovino in turizem, Logatec d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rovte 18, 1373 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUPNIK MIHAELA, Rovte

18, 1370 LOGATEC, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 9. 1990; PIRC
FRANC, Cesta revolucije 9, 4271 JESENI-
CE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 7. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-4367
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01196 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06866/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DARK tekstilno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana Cesta Andreja Bitenca 157

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Andreja Bitenca 157,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAGAČIČ ALEXANDER DA-

RKO, C. Andreja Bitenca 157, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 4. 1990; KOVAČEC BOŠ-
TJAN, Ljubljanska 31, 3000 CELJE, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 4. 1990; DABO-PERANIĆ ANDREJ,
Isaka Poščića 1, OPATIJA, HRVATSKA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4368
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01197 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06868/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PLANING Podjetje za planira-
nje in inženiring, d.o.o. Trbovlje, 1. juni-
ja št. 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1. junija 10, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SRDIĆ ILIJA, 1. junija 36a,

1420 TRBOVLJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 4. 1990; SRDIĆ ALE-
KSANDAR, 1. junija 36a, 1420 TRBOVLJE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4369
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01198 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06870/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CESTING trgovsko, proizvod-
no, izvozno in uvozno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 29. hercegovske divizije 2,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLATNIK EDVARD, Kersni-

kova št. 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 5.
1990; BROZOVIČ ALOJZ, Ulica 29. herc.
divizije 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 900,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4370
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01199 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KORAL šola za voznike, d.o.o.,
Komandanta Staneta 12, Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Komandanta Staneta 12,
1215 MEDVODE

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOGOJ ANDREJ, Berniko-

va 6, 1215 MEDVODE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 4. 1990; ST-
RUŠNIK BOŽO, Zg. Pirniče 97a, 1215 ME-
DVODE, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 14. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4371
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01200 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOŠOLA RATKO podjetje za
učenje kandidatov za voznike d.o.o., Lju-
bljana, Matjaževa 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Matjaževa 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLJEVŠČEK RATKO, Ka-

juhova 42, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4372
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01201 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EFEKT podjetje za vzdrževa-
nje in upravljanje objektov d.o.o. Ljub-
ljana, Reboljeva 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reboljeva 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOMBOC RADIVOJ, Re-

boljeva 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 3.
1990; GOMBOC LILJANA, Reboljeva 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4373
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01202 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELBE Podjetje za gradbene
storitve in trgovino, d.o.o., Rakefova 24
Trzin, Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rakefova 24, Trzin, 1234 ME-
NGEŠ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIMPEL ANTONIJA, Rake-

fova 24, 1234 MENGEŠ, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
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registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4374
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01203 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06878/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MITRADE trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Ulica 29. hercegovske
divizije 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 29. hercegovske divizije 3,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČEVIČ MIRAN, Ul.

29. hercegovske divizije 3, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 16. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4375
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01204 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06880/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIMEN elektro dela in trgovi-
na, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nevlje 19a, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽELEZNIK MIRO, Nevlje

19a, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4376
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01205 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06881/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OKTAEDER gradbena dela, se-
rvisiranje, prodaja d.o.o. Rožičeva 5, Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožičeva 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUHVIČ IVAN, Rožičeva 5,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4377
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01206 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VERTEX gradbeno podjetje,
d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tunjiška mlaka 3, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIMENC MARJAN, Tunji-

ška mlaka 3, 1240 KAMNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4378
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01207 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAČMAN Inženiring, prodaja,
uvoz in zastopstva, d.o.o., Djakovičeva
51, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Djakovičeva 51, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CANKAR STANE, Djakovi-

čeva 51, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4379
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01208 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KING’S Trgovina z mešanim
blagom na debelo in drobno, komercia-
lni posli, gostinske storitve, posredništ-
vo, zunanja trgovina, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kranjčeva 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PALEK BRANKO, Kranjče-

va 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1990; PA-
LEK BORIS, Kranjčeva 10, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 9. 4. 1990; PALEK MARKO, Kranjče-
va 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4380
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01209 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06891/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIGA podjetje za trgovino, in-
ženiring in gradbeništvo, d.o.o., Farčni-
kova 57, Zagorje ob Savi

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Farčnikova 57, 1410 ZAGOR-
JE OB SAVI

Osnovni kapital: 3.570,00 Sit
Ustanovitelji: KRŽIŠNIK DEMETRIJ, C.

Zmage 16, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vlo-
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žek: 3.570,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4381
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01210 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LASER podjetje za inženiring
na področju marketinga, računalniške
grafike in računalniške podpore v zdrav-
stvu, d.o.o., Kardeljeva 8, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kardeljeva 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUNGERČAR DARKO,

Vide Janežičeve 3, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 12. 1989; GRILEC BOJAN, Pot na Fu-
žine 37, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12. 1989;
ROPRET BOŽO, Rodine 17c, 4274 ŽIRO-
VNICA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 12. 1989; KECMAN ŽELJKO,
Koste Jariča 2, BANJA LUKA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
1989; RATKAJEC IVAN, Žibernik 1, 3250
ROGAŠKA SLATINA, vložek: 400,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4382
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01211 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ODAL d.o.o., podjetje za pos-
redovanje, nakup in prodajo, trgovina,
zastopanje in proizvodnja

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje cesta XXXII/6, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: ČATER VLADIMIR, Polje c.
XXXII/6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4383
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01212 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAMI Trgovsko podjetje d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova cesta št. 18, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILANOVIĆ PAVLE, Kved-

rova cesta št. 18, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4384
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01213 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06934/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SEBO d.o.o., podjetje za zuna-
njo in notranjo trgovino na debelo in dro-
bno, zastopanje tujih firm, svetovanje in
finančni inženiring, Brdnikova 40, Lj.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brdnikova 40, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEDLAR KARMEN, Brdni-

kova 40, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 4.
1990; SEDLAR BOJAN, Leninov trg 14,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4385
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01214 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06940/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VICTORIA podjetje za pouče-
vanje voznikov vozil na motorni pogon
in prevozne storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 36/c, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 170.000,00 Sit
Ustanovitelji: NIKOLIČ ZORAN, Turnše

40, 1233 DOB, vložek: 43.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 4. 1990; MASELJ JA-
NEZ, Tomšičeve brigade 2, 1233 DOB,
vložek: 127.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 19. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4386
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01215 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06941/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AN-KO Podjetje za prevajanje
in jezikovno izobraževanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Opekarska 21, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRASTNIK JASNA, Periče-

va 38, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 5. 1990; KO-
ŠAK MAJA, Opekarska 21, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 14. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-4387
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01216 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06943/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DERBY družba za opravljanje
dejavnosti na področju gostinstva in tu-
rizma, trgovine na debelo in drobno z
mešanim blagom in živili, potovalnih...

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polčeva pot 2, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAJIČ MOJCA, Polčeva pot

2, 1240 KAMNIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 5. 1990; KAJIČ BO-
RIS, Polčeva pot 2, 1240 KAMNIK, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4388
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01217 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06951/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IGEA & 3 T d.o.o., inženiring,
gostinstvo, elektrooprema, avtooprema
& turizem, transport, trgovina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Srebrničeva 49, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KARAŽIJA ROMAN, Srebr-

ničeva 49, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 4.
1990; JUGOVIC TOMISLAV, Zelena pot 21,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4389
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01218 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06957/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: P.A.T. podjetje za organizaci-
jo, svetovanje, trgovino in servis, d.o.o.,
Ljubljana, Ulica Majke Jugovičev 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Majke Jugovičev 9,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRSTENJAK ALOJZ, Ul.

Majke Jugovičev 9, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4390
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01219 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06959/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: T-BIZ oblikovanje in trženje no-
vih izdelkov d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šubičeva 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPOVŠ MATEJA, Černiv-

čeva 23, 1000 LJUBLJANA POLJE, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 4.
1990; BAVČER NEVA, Metoda Mikuša 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 4. 1990; PEVEC MA-
RTA, Martjanci 76A, 9221 MARTJANCI, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 4.
1990; KOLOŠA ZRIM MARIJA, Naselje mla-
dinskih del. br. 17, 9000 MURSKA SOBO-
TA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 2. 4. 1990; PERČIČ MARIJA, Prisojna
9, 4260 BLED, vložek: 400,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 2. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4391
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01220 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06962/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROTONDO prodaja in marketi-
ng, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Matjaževa 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUŠTAR ALEŠ, Matjaževa

1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4392
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01221 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06965/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CULIAN Trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana-Šmartno

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tacenska 170, 1211 LJUB-
LJANA-ŠMARTNO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEDILNIK SLAVKA, Tace-

nska 170, 1211 LJUBLJANA ŠMARTNO,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 4. 1990; CEDILNIK GREGOR, Tacen-
ska 170, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4393
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01222 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06967/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROSEN Krojaštvo in trgovina,
d.o.o., Dob

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dob 17, 1296 ŠENTVID PRI
STIČNI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROSEN ANA, Dob 17,

1296 ŠENTVID PRI STIČNI, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 5.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 1057

1990; PROSEN ANTON, Dob 17, 1296
ŠENTVID PRI STIČNI, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4394
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01223 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GALILEO Podjetje za turistično
posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Leninov
trg 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERIĆ DJEVO, Polje c.

V/2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 5. 1990; BLA-
HA ROBERT, Leninov trg 16, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 9. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4395
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01224 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06986/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVC Podjetje za posredovanje
v blagovnem prometu d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Drenikova c. 32, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAGON SILVESTER, Kve-

drova 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4396
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01225 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06987/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRENDLINE podjetje za export
- import in tržne komunikacije, d.o.o. Lju-
bljana, Brajnikova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brajnikova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOKAL STANISLAV, Braj-

nikova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4397
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01226 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07002/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AMBIART podjetje za urejanje
prostorov, oblikovanje in svetovanje,
p.o., Celovška 185, Ljubljana

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Celovška 185, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARČAN MATJAŽ, Celovška

185, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ostalo, vstop: 20. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4398
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01227 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MGZ ŠILCE Potujoči bife, d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tugomerjeva 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORC MIHA, Tugomerjeva

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 4. 1990; ZORC
MARTINA, Tugomerjeva 4, 1000 LJUBJLA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 18. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4399
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01228 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07020/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CASA - MD podjetje za trgovin-
sko dejavnost d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 38, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 3.600,00 Sit
Ustanovitelji: LORBEK DUŠKA, Bratov-

ševa ploščad 38, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 5. 1990; MANDIĆ MIRKO, JNA 17, SA-
RAJEVO, vložek: 1.800,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 7. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4400
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01229 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VBS trgovina za nabavo, pro-
dajo ter servisiranje gostinske opreme,
d.o.o., Predstruge 1, Videm Dobrepolje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Predstruge 1, 1312 VIDEM
DOBREPOLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUŠČAJ VIKTORIJA, Pred-

struge 1, 1312 VIDEM DOBREPOLJE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4401
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01243 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INSTALPOLTRG Podjetje za in-
stalacije, poljedelstvo in trgovino, d.o.o.,
Šentvid pri Stični, Radohova vas 14a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Radohova vas 14 a, 1296 ŠE-
NTVID PRI STIČNI

Osnovni kapital: 2.470,00 Sit
Ustanovitelji: OMAHEN AVGUŠTIN, Ra-

dohova vas 14a, 1296 ŠENTVID PRI STIČ-
NI, vložek: 2.470,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 19. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4402
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01244 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05384/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SELEKT proizvodno, inžiniring
in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Aljaževa 8a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IMP TEHNOMONT, Levče-

va 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 1. 1990; TR-
TNIK ANDREJ, Anžurjeva 10, 1260 LJUB-
LJANA-POLJE, vložek: 1.800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4403
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01245 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05401/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BRUTUS Podjetje za marketi-
ng d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mlinska pot 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAC MILAN, Tomšičeva 5,

2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4404
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01246 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05442/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZORRO podjetje za vzgojo in
vzrejo konj ter šolo jahanja d.o.o., Gro-
suplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnja Slivnica 140, 1290
GROSUPLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMAR NASTJA, Kose-

skega 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3.
1990; ŠTUPAR MIRO, Majaronova l82,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4405
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01247 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05459/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROXIMA d.o.o., svetovanje in
trženje v kemiji

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Janeza Rožiča 6, 1211
LJUBLJANA-TACEN

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FAJGELJ SIMONA, Oraž-

nova 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1.
1990; ZUPET ROK, Mačkovec 12 a, 8000
NOVO MESTO, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4406
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01248 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIMI d.o.o. Trgovsko podjetje
uvoz-izvoz

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kleče 36, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANKOVIČ MIODRAG, Kle-

če 36, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 2. 1990; ZAT-
LER ZDENKA, Kleče 36, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 750,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 2. 1990; ULAGA SREČKO, Rožičeva 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4407
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01249 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: APA podjetje za trgovsko in
svetovalno dejavnost, d.o.o., Mengeš,
Glavarjeva 13b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 13b, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLAHUTNIK ANDREJ, Kra-

ljeva 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 2.
1990; PLAHUTNIK ANDREJA, Glavarjeva
13b, 1234 MENGEŠ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4408
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01250 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LACE podjetje za trgovino, Lo-
gatec, Pavšičeva 28, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pavšičeva 28, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARH BARBARA, Pavšičeva

28, 1370 LOGATEC, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 2. 1990; ARH
ROMAN, Pavšičeva 28, 1370 LOGATEC,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4409
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01251 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05567/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PALMA trgovsko in turistično
podjetje, Ljubljana, Tomačevo 20, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomačevo 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: ŠČIRKOVIĆ NIKICA, Viju-
gasta 19, VIS, vložek: 2.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 3. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4410
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01252 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05596/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ODISSEY Podjetje za posredo-
vanje in trgovanje v prometu blaga in
storitev, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ribniška 12, 1260 LJUBLJA-
NA MOSTE POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TBAILEH ISAM, Borutova

12a, 1000 LJUBLJANA-BEŽIGRAD, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1.
1990; JOVIĆ MIRKO, Tomšičeva 50, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4411
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01253 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALPHA d.o.o., Turistično pos-
redovalna organizacija, Dolinškova 27,
Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolinškova 27, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 3.250,00 Sit
Ustanovitelji: VIDALI TOMAŽ, Dolinško-

va 27, 1234 MENGEŠ, vložek: 1.083,30
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 3. 1990; TO-
MASSINI-VIDALI ROSSANA, Dolinškova 27,
1234 MENGEŠ, vložek: 1.083,30 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 3. 1990; KOCIPER
ROBERT, Ziherlova ploščad 12, 2250
PTUJ, vložek: 1.083,30 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4412
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01254 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOMAČIJA proizvodnja hrane,
krzna in lesnih izdelkov d.o.o. Medvejek
4, Velike Lašče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Medvejek 4, 1315 VELIKE LA-
ŠČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC FRANCE, Me-

dvejek 4, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4413
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01255 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05666/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KRAMAR LJUBLJANA d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Metoda Mikuža 10, 1000 LJU-

BLJANA
Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRELIH SONJA, Metoda

Mikuža 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 2.
1990; BRELIH NIKO, Metoda Mikuža 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
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jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4414
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01256 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: REM trgovina in proizvodnja
d.o.o. Ulica V. Kokovšek 56, Ljubljana -
Črnuče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica V. Kokovšek 56, 1231
LJUBLJANA - ČRNUČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČAR JOŽEV-IZTOK, Uli-

ca V. Kokovšek 56, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4415
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01257 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INOR podjetje za industrijski
inženiring in orodjarstvo, d.o.o., Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jurjevica 51a, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: OSVALD FILIP, Jurjevica

51a, 1310 RIBNICA, vložek: 2.100,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4416
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01258 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05757/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CBM d.o.o., Proizvodnja, trgo-
vina, izvoz - uvoz

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ravenska pot 39, 1291 ŠKO-
FLJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIGUT BORIS, Rožičeva 2,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4417
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01259 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05759/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARCADIA Export - Import d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Herbersteinova 16, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ PRIMOŽ, Her-

bersteinova 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4418
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01260 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05793/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALFONZO družba za trgovanje
na debelo in drobno z mešanim blagom
z omejeno odgovornostjo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Skapinova 23, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAHTILA VLADO, Sv. Bartol

44, LABIN, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 12. 1989; ZAHTILA EDA,
Sv. Bartol 44, LABIN, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4419
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01261 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05810/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIRNAT inženiring, trgovina, pro-
izvodnja, d.o.o. Ljubljana, Zvonarska 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zvonarska 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRNAT PAVEL, Zvonarska

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4420
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01262 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROTEKT podjetje za čiščenje
in trženje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Verje 31 g, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KODELE BORUT, Verje

31/G, 1215 MEDVODE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4421
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01263 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05852/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FUNFLY načrtovanje in proiz-
vodnja lahkih letalnih naprav d.o.o. Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 100, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRECELJNIK VILJEM, Vi-

soko 1a, 1311 TURJAK, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4422
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01264 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05924/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLANDER zasebno podjetje za
trgovino in gostinstvo d.o.o. Ljubljana,
Hošiminhova 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hošiminhova 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLANDER HEDA, Bratov-

ževa ploščad 33, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1989; KLANDER MARJAN, Preše-
rnova 44, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4423
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01265 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INCOMA Inženiring in trgovi-
na, d.o.o. Titova 164, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 164, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILOŠEVIČ MILAN, Titova

164, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 10. 1989;
JEROMEN STANE, Udvančeva 7, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 18. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4424
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01266 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALFA 2000 podjetje za umet-
niški in gostinsko turistični inženiring,
Ljubljana, Katreževa 31, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Katreževa 31, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMERDU MOJCA, Prešer-

nova 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
666,66 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 1.
1990; ZMAZEK IGOR, Katreževa 31, 1000
LJUBLJANA, vložek: 666,66 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 5. 1. 1990; PUHARIČ NADA,
Trebinska 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
666,66 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4425
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01267 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/05977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARGO Družba za računalni-
ško podprto prevajanje, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska 45/c, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOBIČ MARJAN, Dole-

njska 45/c, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3.

1990; GOLOBIČ BRANKA, Dolenjska
45/c, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4426
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01268 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06043/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TARIBA podjetje za gostinsko,
trgovinsko in prevozniško dejavnost
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Učakar 134, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TARIBA ANTE, Bratov Uča-

kar 134, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4427
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01269 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06050/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOTPLAS podjetje za proizvo-
dnjo kovinskih in plastičnih izdelkov, po-
slovne usluge, trgovino in marketing, Ra-
domlje p.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornje Jarše 22, 1235 RA-
DOMLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠENINA ANTON, Zgor-

nje Jarše 22, 1235 RADOMLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4428
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01270 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06060/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DEDR Trgovina na debelo in
drobno d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pohlinova 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEČMAN DRAGUTIN, Go-

rni trg 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4429
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01271 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KONEKS podjetje za marketi-
ng, organizacijo proizvodnje, komercia-
lno posredovanje ter trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 5, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DAMJANIĆ PETAR, Glin-

škova ploščad 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 3.
1990; DAMJANIĆ GRACIJELA, Marinkov
trg 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 3. 1990; AMA-
NOVIĆ ANDRIJA, Vrbinik, KNIN, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4430
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01272 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PESTRNA vzgojno varstveni se-
rvis, d.o.o. Kumrovška 19, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kumrovška 19, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GUDURIČ DARINKA, Ku-

mrovška 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 12.
1989; ROŽMAN MARKO, Bičevje 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 29. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4431
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01273 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06101/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOTOMUUD turizem in gostin-
stvo Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ziljska ul. 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UDIR BOŠTJAN, Ziljska ul.

12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1989;
MUHIČ TOMAŽ, Kogovškova 20, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4432
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01274 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06113/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JOLI podjetje za svetovanje,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ravbarjeva 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUNIČ JOŽE, Ravbarjeva

3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 13. 2. 1990; KUNIČ
LIDIJA, Ravbarjeva 3, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4433
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01275 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06121/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COMET-COMMERCE podjetje
za uvozno-izvozno tehnologijo, zastop-
stvo, kooperacijo in trgovino, d.o.o., Uli-
ca Narodne zaščite 15, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Narodne zaščite 15,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALENČIČ VLADIMIR, Uli-

ca Narodne zaščite 15, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4434
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01276 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LOTOS Specializirana knjigar-
na in podjetje za prodajo pripomočkov
alternativne medicine d.o.o., Ljubljana,
Kuzmičeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kuzmičeva 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: OSTANEK JOŽKO, Krtina
11, 8212 VELIKA LOKA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4435
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01277 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06184/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROGERA ENTER d.o.o., trgovi-
na in inženiring, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 26

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 26, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PULEVIĆ MAKOVEC RA-

DOJE ROK, Bratovševa ploščad 26, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 29. 3. 1990; MILANOVIĆ
DRAGAN, III. Bulevar 80/4, NOVI BEOG-
RAD, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 29. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4436
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01278 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06191/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AM LINE d.o.o., Ljubljana, pod-
jetje za turistično komercialno dejavno-
st, menjalniške posle ter dejavnost na
področju tiska

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stari trg 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALOH ANDREJ, Stari trg

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 2. 4. 1990; JAKOPIČ
MATJAŽ, Nade Ovčakove 21, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 2. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4437
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01279 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/06225/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALDER uvozno-izvozno podjet-
je za transport, proizvodnjo in prodajo,
d.o.o., Breg 58, 1353 Borovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Breg 58, 1353 BOROVNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEZEK BORIS, Breg 58,

1353 BOROVNICA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 3. 1990; KOVAČ
SABRINA, Cesta pod Goro 6, 1353 BORO-
VNICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4438
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01280 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22551/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZOKI-TRADE Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Trg na Stavbah 15, Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg na Stavbah 15, 1270 LITI-
JA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADOVANOVIČ ZORAN,

Trg na Stavbah 15, 1270 LITIJA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4439
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01281 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22555/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELTING-ELEKTROINŽINIRING
Trgovsko-proizvodno podjetje, Ljublja-
na, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Dodatna oblika: banka Sedež: Tbilisij-
ska 22, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 122.676,00 Sit
Ustanovitelji: VUJKOVIĆ ĐURO, Ivana

Pergošića 4, ZAGREB, vložek: 61.338,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 11. 1993;
MANDIČ RENATA, Ivana Pergošića 4, ZAG-
REB, vložek: 61.338,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 22. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4440
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01282 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M.GRADING podjetje za grad-
beništvo in trgovino d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 16, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUHIČ CIRIL, Glinškova

ploščad 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
105.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4441
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01283 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22592/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BAMBI CO. Podjetje za trgovi-
no in storitve d.o.o. Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 334, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 340.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK JELKA, Tržaška 332,

1000 LJUBLJANA, vložek: 340.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 29. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4442
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01284 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22595/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UNLIMIT podjetje za inženiri-
ng elektronskih naprav, uvoz-izvoz in za-
stopništvo, d.o.o. Trzin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva ulica 113, 1236 TR-
ZIN

Osnovni kapital: 106.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIJAVEC BOJAN, Kidriče-

va ulica 113, 1236 TRZIN, vložek:
106.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4443
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01285 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22597/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIRANDA Export-import, stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Prešernova 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUŠTERŠIČ TOMAŽ, Pet-

rovičeva 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4444
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01286 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22598/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: J. ANŽE TRADE podjetje za tr-
govino, marketing in storitve d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 18, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 102.000,00 Sit
Ustanovitelji: KIKELJ JANEZ, Bratovše-

va ploščad 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
102.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4445
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01287 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGOMIL Podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Mengeš, Slamnikar-
ska 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slamnikarska 14, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 107.609,00 Sit
Ustanovitelji: MILIČ BOJAN, Slamnikar-

ska 14, 1234 MENGEŠ, vložek:
107.609,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4446
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01288 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22621/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FINVEST inženiring, d.o.o., Lju-
bljana Valjhunova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Valjhunova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROBINIK ROK, Klaričeva

12 d, 6000 KOPER, vložek: 55.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 4. 1993;
VOLK JANKO, Petkova 66, 1231 LJUB-
LJANA - ČRNUČE, vložek: 45.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4447
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01289 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADUTOR Podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve d.o.o. Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vegova 9, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJCEN SAŠO, Vegova 9,

1230 DOMŽALE, vložek: 100.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4448
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01290 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22633/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIŠNJA TRADE podjetje za tr-
govinsko in storitveno dejavnost d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Podvozna pot 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 180.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐOGIĆ ISMET, Podvozna

pot 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
180.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4449
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01291 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22638/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HE PING podjetje za trgovino,
gostinstvo, proizvodnjo, storitve in pos-
redništvo, d.o.o., Ljubljana, Vidovdan-
ska 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vidovdanska 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUIQIN WANG, Janežiče-

va 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 70.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 3. 1993; SAJE
LIDIJA, Praprotnikova 7, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 30.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 24. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4450
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01292 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22644/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SELEM Podjetje za trgovino in
storitve d.o.o. Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova cesta 28, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOMITROVIČ SIMON, Pre-

šernova cesta 28, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4451
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01293 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22646/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ENEJES podjetje za šolo in dre-
suro konj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bukovčeva 8, 1235 RADOM-
LJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NASTRAN ALEKSANDER,

Bukovčeva 8, 1235 RADOMLJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4452
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01294 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22658/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOJA VAS trgovina z živili,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 43, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HABJANIČ MARINKA, Za-

družna 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4453
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01295 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22664/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DELTACHARM trgovina, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta XVIII. divizije 107, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHEVC MIRAN, Cesta XVIII.

divizije 107, 1000 LJUBLJANA, vložek:
60.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 3.
1993; MIHEVC BOŽENA, Cesta XVIII. divizije
107, 1000 LJUBLJANA, vložek: 40.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4454
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01296 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22685/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARE MIRE d.o.o., Podjetje za
trgovino in gostinstvo, Polje Cesta
VI./28, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje Cesta VI./28, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUJNOVIĆ MIRA, Polje c.

VI./28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4455
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01297 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TALDEKOR Polaganje vseh vrst
talnih oblog Medvode d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Barletova 5, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 175.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRINAR STANKO, Barle-

tova 5, 1215 MEDVODE, vložek:
175.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4456
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01298 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VENDITA podjetje za trgovino
in zastopanje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 132, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 130.725,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORENČIČ FRANC,

Dunajska 145, 1000 LJUBLJANA, vložek:
130.725,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4457
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01299 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PUMAS TRADE Trgovsko pod-
jetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Pohorskega bataljona 87,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 189.490,00 Sit
Ustanovitelji: MOŽINA PETER, Ul. Po-

horskega bataljona 87, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 189.490,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 26. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4458
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01300 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22724/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COLLNS Proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o. Trbovlje, Kešetovo 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kašetovo 12, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 105.958,00 Sit
Ustanovitelji: KOLENC SAŠO, Kešetovo

12, 1420 TRBOVLJE, vložek: 52.979,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 4. 1993; KO-
LENC MOJCA, Kešetovo 12, 1420 TRBO-
VLJE, vložek: 52.979,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4459
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01301 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ON-OFF Podjetje za storitve,
trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Ljublja-
na, Vurnikova 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vurnikova 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 134.000,00 Sit
Ustanovitelji: ORLOVIČ NIKOLA, Vurni-

kova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
134.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4460
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01302 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22760/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DON TRADE trgovsko podjetje
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koroškega batalijona 5, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.175,00 Sit
Ustanovitelji: RODIČ DONKA, Glavarje-

va 47, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.088,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 10.
1992; RODIČ REGINA, Jurdanska 23, ZA-
GREB, vložek: 50.087,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 2. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4461
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01303 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22767/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UP INS. podjetje za zastopanje
in posredovanje zavarovanj, d.o.o., Oma-
hnova 13 A, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Omahnova 13 A, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 400.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOJMENOVIČ ZORAN,

Ulica Bratov Učakar 30, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 400.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 31. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4462
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01304 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠTIMEC COMMERCE d.o.o., im-
port - export, Šmartinska 176a, Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 176a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 136.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTIMEC MARJAN, Ul. bra-

tov Babnik 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
136.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4463
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01305 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22827/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOLENC Trgovsko podjetje,
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Vrhovce 45, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLENC RADO, Cesta na

Vrhovce 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4464
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01306 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22832/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AFFINITY Trgovsko podjetje,
d.o.o., Podkraj 2, Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podkraj 2, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TIŠLER ROMAN, Cesta ko-

mandanta Staneta 9, 1270 LITIJA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4465
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01307 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22838/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ENTERPRISE družba za sveto-
vanje, inžiniring in izvajanje elektroin-
stal. del in naprav, oblikovanje, marke-
ting, trg. in turizem, d.o.o. Domžale, Na
Zavrteh 2a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Zavrteh 2a, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PESTOTNIK PETER, Na

Zavrteh 2a, 1230 DOMŽALE, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 3.
1993; BEDEN LILLIAN, Nikola Tesle 12,
1230 DOMŽALE, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 23. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4466
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01308 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MONARH Projektiranje, inženi-
ring, izvajanje gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del in trgovina d.o.o Ljub-
ljana, Rusjanov trg 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rusjanov trg 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 251.701,00 Sit
Ustanovitelji: GORIČAN MIRA, Marinkov

trg 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
125.850,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 3.
1993; PIRNAT DRAGO, Marinkov trg 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 125.850,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 23. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4467
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01309 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22850/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEDINA d.o.o. trgovsko podjet-
je, Ljubljanska c. 80 a, Šmarje Sap

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska c. 80 a, 1293
ŠMARJE SAP

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLETERSKI MAJDA, Ljub-

ljanska 80 a, 1293 ŠMARJE SAP, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4468
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01310 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LUMEN produkcija filmov, iz-
voz in uvoz in turizem, d.o.o., Rimska
cesta 10, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rimska cesta 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALUŽA ANDREJ, Rimska

cesta 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
80.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 3.
1993; HOF FILM PRODUKTIES, Nwe Uile-
nburgerstraat l5 b, AMSTERDAM, THE NE-
THERLANDS, vložek: 20.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4469
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01311 z dne 21. 1.
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2000 pod št. vložka 1/22873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VANDROVČEK založništvo, tu-
ristično posredovanje, marketing, gosti-
nske storitve, prodaja d.o.o. Ljubljana,
Vevška cesta 52

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vevška cesta 52, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALČEC VLADO, Zaloška

100, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4470
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01313 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOTORHANDELS CENTER tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o. Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žorgova 86, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 208.224,00 Sit
Ustanovitelji: SMRKE IVAN, Žorgova 86,

1000 LJUBLJANA, vložek: 104.112,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 3. 1993; SEE-
GER FRIEDRICH, Schleissheimer Str. 303,
8000 MUNCHEN 40, NEMČIJA, vložek:
52.056,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 3.
1993; GRUMPTMANN BERND, Sarasate-
str. 27, 8000 MUNCHEN 60, NEMČIJA,
vložek: 52.056,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 25. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4471
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01314 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22900/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PATAPUS Mednarodni transpo-
rt, zastopstva in trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, Ljubeljska 31

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubeljska 31, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERKOVIČ ZVONKO, Lju-

beljska 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4472
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01315 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MSD marketing, storitve, pro-
izvodnja d.o.o. Ljubljana, Zabretova 15
d

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zabretova 15 d, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 104.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATIČ MILAN, Zabretova

15 d, 1000 LJUBLJANA, vložek:
104.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4473
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01316 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MTL trgovina, zastopanje, špo-
rtni marketing d.o.o. Ljubljana, Celov-
ška 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 25, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LENIČ TOMAŽ, Bratov

Učakar 116, 1000 LJUBLJANA, vložek:

100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4474
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01317 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOGMA podjetje za gostinst-
vo, turizem, storitve, trgovina, uvoz-iz-
voz, d.o.o. Ljubljana, Ribičičeva 27

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ribičičeva 27, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 4.604.595,00 Sit
Ustanovitelji: MOČNIK IGOR, Posavska

22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.223.216,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 4. 1993; ZAVAŠNIK TATJANA, Ribiči-
čeva 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.381.378,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4475
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01318 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22936/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UPOS upravljanje, posredova-
nje, organizacija, svetovanje, d.o.o., Lju-
bljana, Vogelna 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vogelna 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 141.277,50 Sit
Ustanovitelji: MIŽIGOJ MIRKO, Vogelna

6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 70.638,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 4. 1993; FER-
KOLJ-MIŽIGOJ ANGELCA, Celovška 149,
1000 LJUBLJANA, vložek: 70.638,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
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nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4476
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01319 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22944/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SUTKA podjetje za trgovinsko
in storitveno dejavnost d.o.o. Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorenjska cesta 13 a, 1370
LOGATEC

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HASIČIČ SUADA, Gore-

njska cesta 13 a, 1370 LOGATEC, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 4.
1993; HASIČIČ LATIF, Gorenjska cesta
13a, 1370 LOGATEC, vložek: 50.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4477
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01320 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22948/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KRALJICA podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Rjava cesta 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rjava cesta 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 135.500,00 Sit
Ustanovitelji: JURMAN BOJAN, Rjava ce-

sta 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
135.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4478
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01321 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22960/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KIT ELEKTRONIK Podj.za op-
ravljanje časopis.-založniških, vzgojnoi-
zobr., informac. in propagan.dejav., pro-
izv.ter tr- ženje elektron.učil in uvoz.-iz-
voz.dej. d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nove Fužine 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 313.973,50 Sit
Ustanovitelji: CUNJAK ZORICA, Kleme-

nova 105, 1000 LJUBLJANA, vložek:
313.973,50 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4479
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01322 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22965/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SNA podjetje za proizvodnjo in
trgovino d.o.o. Cerknica, Gerbičeva 32,
Cerknica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gerbičeva 32, 1380 CERKNI-
CA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVBELJ NATAŠA, Pot na

Tojnice 39, 1360 VRHNIKA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4480
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01323 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/22997/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOGOM podjetje za proizvo-
dnjo in trgovino, d.o.o., Celovška 99 B,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 99 B, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOMBAČ IVAN, Strada di

Fiume 334, TRST, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 2. 1993; LOREN-
ZETTO KLAVDIJ, Črtomirova 24, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4481
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01324 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/23014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DENDAL družba za grafično de-
javnost in trgovino z neživilskimi proiz-
vodi, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Beethovnova 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 482.000,00 Sit
Ustanovitelji: RECKO ALEKSANDRA,

Gorica pri Slivnici 88, 3263 GORICA PRI
SLIVNICI, vložek: 241.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 25. 5. 1993; ŠINKOVEC
DEJAN, Redelonghijeva 12, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 241.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4482
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01325 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/23015/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KELCO izvoz-uvoz, zastopanje
tujih firm in trgovina d.o.o. Ljubljana, Me-
dvedova 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Medvedova 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 812.525,00 Sit
Ustanovitelji: KELUC DUŠAN, Medvedo-

va 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
406.262,50 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 5. 1993; KLOBOVES IRENA, Endliher-
jeva 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
406.262,50 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4483
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01326 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/23023/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KIP ELEKTRONIKA podjetje za
turistične storitve, trgovino na debelo in
drobno, uvoz-izvoz d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomšičeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MACRIPO GIULIANO, Via

Verona 28, UDINE, ITALIA, vložek:
49.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 4.
1993; BONOTTO EMANUELE, Via Verona
28, UDINE, ITALIA, vložek: 49.500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 4. 1993; STARI
ZORAN, Tomšičeva 4, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4484
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01327 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/23048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SABRO Trgovsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjev Trg 6 A, 1360 VRH-
NIKA

Osnovni kapital: 151.300,00 Sit

Ustanovitelji: OSMANOVIĆ FEHMO, Zu-
pančičeva ulica 4, 1240 KAMNIK, vložek:
151.300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4485
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01328 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/23055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIME Podjetje za trgovino in
storitve d.o.o. Tržaška 2, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 132.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAKIČ METKA, Prušniko-

va 58, 1000 LJUBLJANA, vložek:
132.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4486
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01329 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/23066/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WHITE SATEN Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, Ul. Bratov Učakar 76

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Bratov Učakar 76, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEKAVC ROMANA, Ul. Bra-

tov Učakar 76, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4487
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01330 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/23067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A & H Trgovsko, gradbeno, tu-
ristično in posredniško podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Bratov Učakar 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Učakar 18, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 109.846,00 Sit
Ustanovitelji: ANDRIČ ZORAN, Bratov

Učakar 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
109.846,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4488
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01331 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/23081/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADLER & M Podjetje za posre-
dništvo, storitve, trgovino in zunanjo tr-
govino, d.o.o., Ljubljana, Zasavska c. 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zasavska c. 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 107.451,00 Sit
Ustanovitelji: MLAKAR BOŠTJAN, Brd-

nikova 36a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.745,10 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1992; URBANIJA ROBERT, Waa-
kirchner str. 29, MUNCHEN, DEUTSCH-
LAND, vložek: 96.705,90 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 14. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4489
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01332 z dne 21. 1.
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2000 pod št. vložka 1/23103/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ERAR podjetje za trgovinsko in
storitveno dejavnost d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 213.000,00 Sit
Ustanovitelji: HANŽIN TOMAŽ, Ježa 67,

1000 LJUBLJANA, vložek: 213.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4490
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01333 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/23109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIA & PI šiviljstvo, proizvodnja in
trgovina d.o.o. Domžale, Obrtniška 10 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obrtniška 10 a, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERŽAN IGOR, Čašmino-

va 22, 1230 DOMŽALE, vložek: 50.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 4. 1993;
SMERKOLJ PETRA, Obrtniška 10 a, 1230
DOMŽALE, vložek: 50.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 25. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4491
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01334 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/23111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEF Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Pot v goriči-
co 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot v goričico 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 173.854,00 Sit

Ustanovitelji: DOVGAN DUŠAN, Kržiče-
va 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 57.951,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 3. 1993; DO-
VGAN SLAVKO, Pot v goričico 17, 1000
LJUBLJANA, vložek: 57.951,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 29. 3. 1993; DOVGAN
MAJA, Pot v goričico 17, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 57.951,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 29. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4492
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01335 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/23112/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: Š & T podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o., Ljubljana, Uli-
ca Pregnancev 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Pregnancev 8, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 250.000,00 Sit
Ustanovitelji: TAVČAR MILENA, Ulica

Pregnancev 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
250.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4493
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01336 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/23114/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRETIK podjetje za prevoz, kle-
parstvo, trgovino in storitve d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jakčeva 40, 1110 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 117.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDIC FRANC, Jakčeva 40,

1110 LJUBLJANA, vložek: 117.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4494
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01337 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/23123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POTNIK d.o.o., podjetje za tra-
nsport in trgovino, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brodarjev trg 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NUNIĆ VLADIMIR, Brodarjev

trg 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4495
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01338 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/23126/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HEPTA INGINIRING COMMER-
CE podjetje za trgovino, zastopanje in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zvezda 18, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLAVAN KSENEMAN

VIDA, Tržaška cesta 47, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 13. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4496
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01339 z dne 21. 1.
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2000 pod št. vložka 1/23131/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SAFRANE Podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Ljubeljska
ulica 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubeljska ulica 25, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 127.506,00 Sit
Ustanovitelji: STOILJKOVIĆ SIMONA,

Ljubeljska ulica 25, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 127.506,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4497
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01340 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/23137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MODRI I d.o.o., podj.za proizv.,
trgovino živ.in neživ. pro- izvodov, storit-
ve, marketing, zun.trgovino, zastopanje
tujih partnerjev in konsignacijo Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska c. 81, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: URŠIČ BOJAN, Ljubljanska

c. 81, 1230 DOMŽALE, vložek: 50.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 3. 1993; KLI-
NE MIRO, Pod Vrbami 2, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 1. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4498
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01341 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/23150/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ČIN Podjetje za proizvodnjo,
trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Clevelandska 23, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETKOVIĆ ČASLAV, Cle-

velandska 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 4.
1993; PETKOVIĆ IRENA, Clevelandska 23,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4499
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01369 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/04971/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KAWALVA Podjetje za medna-
rodno trgovino Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 144, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: WALVA HANDELS,

GES.M.B.H, A-9162 STRAU 70, AVSTRI-
JA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 11. 1989; KARAVANIČ MAJDA,
Celovška 144, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 11.
1989; KARAVANIČ PETER, Celovška 144,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4500
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01370 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/05010/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIDERMAJER trgovsko podjet-
je, kooperacija in proizvodnja, d.o.o., Ka-
mnik, Toma Brejca 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Toma Brejca 4, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIDER MIRO, Toma Brej-

ca 4, 1240 KAMNIK, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 1. 1990; BIDER
VLASTA, Toma Brejca 4, 1240 KAMNIK,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4501
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01371 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/05199/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5342694
Firma: R IN P podjetje za svetovanje,

inženiring in marketing d.o.o. Trbovlje,
Dom in vrt 42

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dom in vrt 42, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REŽUN JANEZ, Žaucerje-

va ulica 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 1.
1990; PRESKAR ANTON, Mačkovci 49,
1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4502
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01372 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/05296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SILTRADE podjetje za proizvo-
dnjo orodij, gumitehničnih izdelkov, ve-
letrgovina in kooperacije

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 51, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 11.352,00 Sit
Ustanovitelji: ČUK BORUT, Litijska 69,

1000 LJUBLJANA, vložek: 11.352,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 1. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4503
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01373 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/05297/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAN ART d.o.o. Podjetje za ure-
janje in opremo objektov

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Osojna 11, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 29.475,00 Sit
Ustanovitelji: PANČUR SABINA, Osojna

11, 1230 DOMŽALE, vložek: 29.475,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4504
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01374 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/05282/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROJEKT inženiring, storitve,
trgovina, uvoz, izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smerdujeva 37, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLAVC ALEŠ, Smerdu-

jeva 37, 1000 LJUBLJANA - ŠENTVID, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4505
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01377 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/04689/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZGM, Družba za proizvodnjo in
trgovino z izdelki iz cementa, Šmarje
Sap, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 43, 1293 ŠMAR-
JE-SAP

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZOBEC JANEZ, Ljubljan-

ska 43, 1293 ŠMARJE-SAP, vložek:
800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 12.
1989; ZOBEC JANEZ ML., Ljubljanska 43,
1293 ŠMARJE-SAP, vložek: 200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 12. 1989; ZO-
BEC MARIJA, Ljubljanska 43, 1293 ŠMAR-
JE-SAP, vložek: 800,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 24. 12. 1989; ZOBEC BRANKO,
Ljubljanska 43, 1293 ŠMARJE-SAP, vlo-
žek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4506
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01378 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/04876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AKUMULATOR-PRIMAKTT
d.o.o., podjetje za proizvodnjo in marke-
ting, kemično tehnična trgovina na veli-
ko in malo Ljubljana, Celovška 134 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 134 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAURIN PERO, Ul. bratov

Učakar 46, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 2.
1990; ŠRAM MILKA, Tovarniška 12b, 1370
LOGATEC, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 9. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4507
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01379 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/21993/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠMD Proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Trbovlje, Partizanska ce-
sta 26 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska cesta 26 a, 1420
TRBOVLJE

Osnovni kapital: 390.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUMELJ MILAN, Parti-

zanska cesta 26a, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 390.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4508
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01380 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/08912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EUROTECH podjetje za proiz-
vodnjo, gradbeništvo, trgovino, gostin-
stvo, turizem, promet in nudenje uslug
doma in na tujem, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 184, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 24.724.000,00 Sit
Ustanovitelji: EPROM G.M.B.H, Alterp-

latz 23, CELOVEC, vložek: 24.724.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4509
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01384 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15249/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELECT Podjetje za projektira-
nje, trgovino in trženje d.o.o., Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Černetova 11, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK TONČI, Majaronova

12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 12. 1991.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 15.10.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4510
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01385 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/13122/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTO CENTER d.d., trgovina in
servisi, Vrhnika, Jelovškova 6

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Jelovškova 6, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 60.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZASTAVA AVTO P.O., Celo-

vška 150, 1000 LJUBLJANA, vložek:
6.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 9.
1991; HABIČ MARJAN, Izletniška 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 6.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 5. 9. 1991; GROM FRANC,
Stara Vrhnika 9O/a, 1360 VRHNIKA, vlo-
žek: 21.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 9. 1991; ŠRAJ IVAN, Turnovše 25, 1360
VRHNIKA, vložek: 18.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 5. 9. 1991; KLEMENČIČ
META, Glinškova ploščad 11, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 5. 9. 1991; KRANJČEVIČ MIRJANA,
Molniške čete 11, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 9.
1991; CERAR ELIZABETA, Mačkovci 12,
1230 DOMŽALE, vložek: 3.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 9. 1991.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 05.01.2000 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4511
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01390 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/24165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVAX TRADE Trgovsko in stori-
tveno podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 158.928,00 Sit
Ustanovitelji: ČALETA DAVORIN, Vojkova

2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 158.928,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4512
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01391 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/24164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PETRA-V d.o.o., trgovsko in sto-
ritveno podjetje Ljubljana, Blasov breg 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Blasov breg 25, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VASIČ PETRA, Blasov breg

25, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4513
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01392 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/24163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DUŠAN & DAMJAN Storitve, tr-
govina d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 330.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČENČUR DUŠAN-ANTON,

Rozmanova ulica 6, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 33.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 7. 1993; ČENČUR DAMJAN, Vrtnarija
12, 1360 VRHNIKA, vložek: 33.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 7. 1993; MARKE-
LJ MIROSLAVA, Jamova 41, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 264.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4514
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01393 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/24159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VILI TRADE d.o.o., Ljubljana,
trgovina, uvoz, izvoz, gostinstvo, turizem,
rent-a-car, špediterstvo, proizvodnja, in-
ženiring

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trebinjska 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKAPER VILIJEM, Trebinjska

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4515
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01394 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/24136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEQU d.o.o. eksport-import,
svetovanje, inženiring, zastopanje, turi-
zem, založništvo 61113 Ljubljana, Gla-
varjeva 56

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 56, 1113 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 155.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALIQI VALERIJA, Glavar-

jeva 56, 1000 LJUBLJANA, vložek:
155.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-4516
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01395 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/24131/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PLAMER podjetje za trgovino,
zastopanje in posredovanje, gradbeniš-
tvo in uvoz - izvoz, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Mašera - Spasiča 13,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOSNER JANEZ, UL. MA-

ŠERA - SPASIČA 13, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 19. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4517
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01396 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/24129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SM-COMMERCE d.o.o. Podjet-
je za trgovino in storitve Ljubljana, Malči
Belič 85

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malči Belič 85, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 132.720,00 Sit
Ustanovitelji: SAJE MARJAN, Malči Be-

lič 85, 1000 LJUBLJANA, vložek:
132.720,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4518
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01397 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/24078/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BEN 2001 trgovina, proizvod-
nja in storitve, d.o.o., Ljubljana, Česni-
kova 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Česnikova 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRTAR VOJKO, Peruzzije-

va ulica 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4519
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01398 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/24073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DITRA DECENSY trgovina, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., Medvode,
Škofjeloška 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škofjeloška 20, 1215 MED-
VODE

Osnovni kapital: 105.081,40 Sit
Ustanovitelji: TRAMPUŠ DINA, Škofjelo-

ška 20, 1215 MEDVODE, vložek:
105.081,40 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4520
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01399 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/24031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEKO TRADE Trgovsko podjet-
je d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 22, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 194.555,50 Sit
Ustanovitelji: TEKAVEC ALJAŽ, Bratovše-

va ploščad 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
136.188,85 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 7.
1993; TEKAVEC SAMO, Bratovševa ploščad
22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 58.366,65
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4521
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01400 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/24000/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ORSACO družba za trgovino
na debelo d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savlje 89, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZLETOVO SASA D.O.O.,

Ul. part.od. 18, SKOPJE, MAKEDONIJA,
vložek: 51.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 15. 10. 1992; SBJ ORBICO AG, Schi-
ltstrasse 29, ŠVICA, vložek: 40.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 10. 1992; NADI-
ŽAR NATAŠA, Gosposvetska 19, 4000
KRANJ, vložek: 9.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 15. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4522
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01401 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/24005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ITRO Instalacije, trgovina in
proizvodnja Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolarjeva 19, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 103.062,99 Sit
Ustanovitelji: GABRIJELČIČ SREČKO,

Kolarjeva 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
34.354,33 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 12. 1992; GABRIJELČIČ SIMON, Ko-
larjeva 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
34.354,33 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 12. 1992; MALOVRH ALOJZIJA, Tbili-
sijska 44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
34.354,33 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4523
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01402 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/24011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SOLZA proizvodnja in trgovina
d.o.o., Ljubljana-Šmartno, Ul.Angele Lju-
bičeve 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Angele Ljubičeve 1,
1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVANOVIČ ZORAN, Ul.

Angele Ljubičeve 1, 1000 LJUBLJANA
ŠMARTNO, vložek: 50.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 4. 6. 1993; JOVANOVIČ
TOMISLAV, Podmiljščakova 72, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4524
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01403 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/24026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ORIAM Podjetje za proizvod-
njo, trgovino, gostinstvo in storitve,
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jakšičeva 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSREDKAR MIHAELA, Ja-

kšičeva 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 6.
1993; KELAVA TATJANA, Beblerjev trg 1,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4525
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01419 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/22998/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BMG SCORPION COMMERCE
Import - export d.o.o. Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska cesta 61, 1293
ŠMARJE - SAP

Osnovni kapital: 130.000,00 Sit
Ustanovitelji: KREZIČ BOŠKO, Ljubljan-

ska cesta 61, 1293 ŠMARJE - SAP, vlo-
žek: 130.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 4. 1993.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 30.12.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4526
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01420 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/03092/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIMPEKS trženje blaga in stori-
tev, d.o.o., Ljubljana, Cesta 18. divizije 95

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 18. divizije 95, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SVETEK BLAŽ, Cesta 18.

divizije 95, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 12.
1989.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 16.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodi-
šče izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1.
odstavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subje-
kt vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritož-
bo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodi-
šču.

Sr-4527
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01421 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/24569/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WAGOLAB podjetje za trgovi-
no na debelo in drobno z laboratorijsko
in medicinsko opremo in servis, d.o.o.,
Ljubljana, Kvedrova 32

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova 32, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 700.900,00 Sit
Ustanovitelji: GOGALA FRANC, Male

Dole 7, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI, vlo-
žek: 280.360,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 7. 1993; MARKUS RIEMER D-81829,
IN DER ROSENHAU 4, MUNCH MUNC-
HEN, vložek: 420.540,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 7. 1993.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 22.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4528
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01422 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07556/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UFU uničevanje odpadnih sno-
vi, d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Livarska 5, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OMER ROŠIĆ, Livarska 5,

1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 5. 1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 26.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4529
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01423 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/06674/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LITEX Podjetje za inženiring,
marketing, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grumova 7, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.400,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTER SONJA, Grumova 7,

1270 LITIJA, vložek: 1.200,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 13. 4. 1990; ŠTER ANITA,
Grumova 7, 1270 LITIJA, vložek: 1.200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 4. 1990.
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Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 17.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4530
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01424 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/02477/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FINA Podjetje za trgovino, pos-
redovanje in svetovanje, d.o.o., Ilirska
17, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ilirska 17, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OCVIREK MLADEN, Trg I.

Kukuljeviča 4, ZAGREB, vložek: 1.600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 9. 1989; PER-
KOVIČ NEDELJKO, Trg I. Kukuljeviča 8, ZA-
GREB, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 29. 9. 1989; BUŠIČ MARIJANA, Na-
zorjeva 25, PETRINJA, vložek: 200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 29. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4531
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01425 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/02620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EPRO Podjetje za elektroniko
in računalniško informatiko, d.o.o., Lju-
bljana, Nade Ovčakove 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nade Ovčakove 9, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LJUBIČIČ VEDRANA, Ul.

Anina 23, ZAGREB, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4532
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01426 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/02646/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: URSCHER Podjetje za ročno
izdelavo luči in predmetov iz kositra,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Privoz 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URSCHER EUGEN, Am-

merseestr 4, NEMČIJA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4533
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01427 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/02822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OMNIA-FI d.o.o., podj. za pro-
izv., trgovino živ. in neživ. proizv., storit-
ve, zunanjo trgovino, marketing, zast. tu-
jih partnerjev in konsignacijo Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Neubergerjeva 22/II, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FISIĆ FIKRET, Poljana Bo-

risa Hanžekoviča 78, ZAGREB, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 9.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4534
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01428 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/03894/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SUBGRAD Podjetje za gradbe-
ništvo, d.o.o., Ljubljana, Celovška 123

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 123, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEHMEDOVSKI SUBIJA,

Labuništa 920, STRUGA, MAKEDONIJA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4535
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01429 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTERES IMPORT Podjetje za
svetovanje, zastopanje in trgovino,
d.o.o., Krivec 5, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krivec 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUŠIDIČ BAJRO, Klupe

32, VELIKA KLADUŠA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4536
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01430 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/10690/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOKNA Trgovina, export - im-
port, prevoz in usluge, d.o.o., Ljubljana,
Bilečanska 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bilečanska 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUHAMET METAJ, Vas Shu-

shice, Istog, KOSOVO, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4537
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01431 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/11336/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KERAMIKA KRALJ trgovsko pod-
jetje ter izvoz in uvoz, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152-BTC Javna
sklad, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRALJ BORIS, Trebiciano

42, TRST, ITALIJA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4538
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01432 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/11604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SANITHERM Podjetje za trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana, Stegne 27

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 201.800,00 Sit
Ustanovitelji: SANITHERM, HANDELS-GE-

SELLSCHAFT, m.b.H. 9500 Villach E.v., BE-
HRING STR. 17, vložek: 201.800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4539
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01433 z dne 27. 1.

2000 pod št. vložka 1/11762/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GARTNER Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kardeljeva 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GARTNER JOSEF, Hanse-

lstrasse 1, CELOVEC, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4540
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01434 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/16064/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A.G. Podjetje za proizvodnjo,
gradbeništvo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska cesta 152, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: A.G., PODUZEĆE ZA PRO-

IZVODNJU, GRADJEVINARSTVO, unutarnju
i vanjsku trgovinu i usluge, d.o.o., Gruška
22, ZAGREB, vložek: 100.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4541
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01435 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/16391/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PARAGON d.o.o., podjetje za
trgovino in posredovanje nepremičnin,
Letališka 33/IV, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 33/IV, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 16.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIAG BAUINVEST AG., FL,

Vaduz fuerstentum, LIECHTENSTEIN, vlo-
žek: 16.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4542
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01436 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/19798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5662290
Firma: UNCLE SAM Trgovina na de-

belo in drobno, uvoz-izvoz Ljubljana
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Iga Grudna 24, 1111 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAVRIŠA MILAN, Iga Grud-

na 24, 1111 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 9.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4543
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01449 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/03777/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRIVATE TOURIST SERVICE
Turistično podjetje d.o.o., Cesta na Brdo
6, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Brdo 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽOVIČ LJUBOMIR, Gu-

bčeva 11, 8270 KRŠKO, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 2. 1990; JA-
GER MILKA, Cesta na Brdo 6, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4544
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01450 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/03789/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SKONTO podjetje za izdelova-
nje elektrokovinskih predmetov, trgovi-
no, prevozništvo in gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Komel 31, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMREKAR JANEZ, Bratov

Komel 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; SMREKAR MAJDA, Bratov Komel
31, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4545
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01451 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/03792/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: J.A.P. PLAST d.o.o. Podjetje za
izdelovanje vseh vrst izdelkov iz plastič-
nih mas, izdelovanje kovinske opreme,
opravljanje uslug, trgovino, poslovne in
intelekt...

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sneberska 127, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVAN ALEKSANDER,

Pod brezami 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
680,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; JOVAN LEOPOLD, Pod lipami 50,
1000 LJUBLJANA, vložek: 660,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; PETAROS
PETER, Boletova 39, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 660,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4546
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01452 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/03795/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MERCATO trgovina, storitve,
posredništvo, turizem, izvoz-uvoz, grosi-
st, detajlist, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lavričeva 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAYER JOŽE, Škerjanče-

va 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 7. 1990; PET-
RIČ JANEZ, Lavričeva 5, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 30. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4547
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01453 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/03797/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRANIT podjetje za predelavo
granita in marmorja, d.o.o. Stahovica,
Sp. Stranje 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sp. Stranje 6, 1242 STAHOVI-
CA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VETTORAZZI FRANC, Sp.

Stranje 6, 1242 STAHOVICA, vložek:
600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 11.
1989; SULIMANI ABDIRAHIM, Kidričeva 2,
1240 KAMNIK, vložek: 600,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 21. 11. 1989; JARC FRAN-
ČIŠKA, Tesovnikova 32, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 600,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 21. 11. 1989; KREGAR DUŠAN, Volč-
ji potok 8, 1235 RADOMLJE, vložek:
100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 11.
1989; MIHOVEC BRANKO, Gustinčičeva
20, 1211 ŠMARTNO POD ŠMARNO
GORO, vložek: 100,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 22. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4548
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01454 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/03811/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EXPORTMARKET podjetje za
marketing in trgovino, Zagorje, Kidriče-
va 3, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 3, 1410 ZAGORJE
OB SAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ MARJAN, Ulica tal-

cev 4, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 4.
1990; GLIGORIJEVIČ JELKA, 29. novemb-
ra 27, 3000 CELJE, vložek: 1.200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4549
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01455 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/03823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DAMIL podjetje za izvoz, uvoz,
zastopanje tujih firm in trgovino, d.o.o.,
Tržaška 121, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 121, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LADIČ DAMIJAN, Tržaška

121, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989;
RADIŠEVIČ MILUTIN, Golnik 21, 4000
KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4550
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01456 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/03852/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GALUS d.o.o. Svetovanje in
marketing, Ljubljana, Glinškova plo-
ščad 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 18, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILOŠEVIČ RADOŠ, Pod

gradom 9, 1351 BREZOVICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 11.
1989; PETERLIN EDVARD, Ul. borcev za
severno mejo 62, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4551
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01457 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/03886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IKOT Podjetje za trženje, za-
stopanje in posredovanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodovodna 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILATOVIĆ JURIJ, C. 1.

slov. artiler. brig. 49, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4552
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01458 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/03902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BESTER Podjetje za turistično
dejavnost in svetovanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 269, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEŠTER MIHAEL, Celov-

ška 269, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 12.
1989; CERAR VESNA, Dolsko 54, 1262
DOL PRI LJUBLJANI, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 23. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4553
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01459 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/03915/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDIUM Trgovina na veliko
d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaprice 2, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTAMBUK IGOR, Na Jami

2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4554
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01460 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/03942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HI-FI STAR podjetje za trgovi-
no in servisiranje, d.o.o., Ljubljana, Do-
lenjska cesta 158

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 158, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STARMAN DANIEL, Šmar-

ska cesta 28, 8290 SEVNICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4555
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01461 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/03953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIKAPO Consulting, inženiring
in trgovina, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kaminova 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UMNIK MILENA, Vlahovi-

čeva 39, 1000 LJUBLJANA, vložek:
666,70 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 3.
1991; JUVAN MARA, Polje 3, 1410 ZAGO-
RJE OB SAVI, vložek: 666,70 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 24. 3. 1991; PAHOR BRA-
NKA, Solinska 12, 6320 PORTOROŽ, vlo-
žek: 666,60 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4556
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01462 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/03979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NASVET svetovalni inženiring,
trženje, posredovanje in zastopanje v
prometu storitev doma in v tujini, d.o.o.,
Ljubljana, Peričeva 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Peričeva 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TKAČIK BORIS, Peričeva

7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4557
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01463 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/03990/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VERS trgovina, inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Mlinska pot 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mlinska pot 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAREGA ERIK, Mlinska pot

12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 12. 1989; VODO-
PIVEC VINKO, Glinška ploščad 1, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4558
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01464 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04009/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDIANA podjetje za trgovino
in gradnjo, d.o.o., Dol pri Hrastniku, Sla-
tno 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slatno 18, 1431 DOL PRI HRA-
STNIKU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URLEP DANIJEL, Slatno

18, 1431 DOL PRI HRASTNIKU, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 12.
1989; ŠKALIČKI DUŠAN, Veličkova 25,
1430 HRASTNIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4559
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01465 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BETRACOM trgovina, zastop-
stva, inženiring, d.o.o., Boletova 29, Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Boletova 29, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEDMAK-VLAHOVIĆ JAS-

MINKA, Boletova 29, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; BILOSLAVO ALEKSANDRA,
Brilejeva 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 12.
1989; VLAHOVIĆ ZORAN, Brilejeva 21,
1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 12. 1989; VLAHO-
VIĆ JOSIP, Bulevar Okt. rev. 11 a, ZENICA,
vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; SEDMAK SAŠA, Boletova
29, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4560
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01466 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04047/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROMA Trgovina, proizvodnja in
storitve d.o.o., Malnarjeva 35, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malnarjeva 35, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDVED MARIJA, Malnar-

jeva 35, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
1989; MEDVED ZMAGO, Malnarjeva 35,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4561
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01467 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04056/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EME Ekologija, metrologija,
energetika in zunanjetrgovinsko poslo-
vanje, d.o.o., Ljubljana, Stanežiče 28 b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stanežiče 28 b, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 352.000,00 Sit
Ustanovitelji: BABNIK MIROSLAV, Sta-

nežiče 28 b, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID,
vložek: 352.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4562
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01468 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A & B podjetje za inženiring in
posredovanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovževa ploščad 28, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORC ROŽA, Pot na Fuži-

ne 49, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1989;
ŠKODA BOJAN, Pod hribom III/1, 1290
GROSUPLJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4563
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01469 z dne 26. 1.
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2000 pod št. vložka 1/04065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MB - 90 podjetje za ekonom-
sko propagando, trgovino in svetovanje,
d.o.o., Podlipovica 11, Izlake

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podlipovica 11, 1411 IZLAKE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOS BORUT, Cesta zma-

ge 22, 1410 ZAGORJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 1. 1990; DR-
NOVŠEK MIROSLAV, Podlipovica 11, 1411
IZLAKE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4564
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01470 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04068/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARTDAM umetnost, oblikova-
nje, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Šmartin-
ska 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HODNIK JANEZ, Šmartin-

ska 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 1.
1990; ROJC ANTON, Resljeva 44, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 18. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4565
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01471 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARTEMIS-TOURS Podjetje za
turistično dejavnost, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Josipine Turnograjske 4,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARTEMIS TITA, Josipine

Turnograjske 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4566
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01472 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04081/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CEDRA Ljubljana, gradbeništ-
vo, proizvodnja, montaža, trženje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gotska 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RATEJ ALEŠ, Vojkova 50,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4567
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01473 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NOVOKLON proizvodnja, razi-
skave in opravljanje storitev s področja
biotehnologije, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova 72, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERALA ZORAN, Bertonc-

ljeva 29, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 1. 1990; JE-
RALA ROMAN, Bertoncljeva 29, 4000 KRA-
NJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4568
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01474 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04088/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAN projektiranje in svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Neubergerjeva 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽVAN ANDREJ, Neuberge-

rjeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4569
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01475 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04089/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GLOBAL Biro za proizvodnjo
in marketing, d.o.o., Trbovlje, Majce-
nova 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Majcenova 12, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GROŠELJ ROMAN, Maj-

cenova 12, 1420 TRBOVLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-4570
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01476 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04091/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RIVAL Podjetje za marketing,
inženiring, svetovanje, komercialno po-
sredovanje, zastopstvo in trgovino d.o.o.
Kersnikova 8, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REŠEK MAGDALENA, Ca-

nkarjeva 3, 8270 KRŠKO, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4571
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01477 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04092/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: K & B d.o.o., Izdelovanje stroj-
nih delov, naprav in orodij, Ljubljana,
Galjevica 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Galjevica 25, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUSTAR KARMEN, Galje-

vica 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 1.
1990; BRATUŠA BOJAN, Polje cesta V/9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4572
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01478 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: B & B MARKETING d.o.o., Podje-
tje za trženje, organizacijo, propagando
in proizvodnjo, Ljubljana, Bijedičeva 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bijedičeva 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BANAK ZDENKO, Bijedi-

čeva 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 1.
1990; BANAK SONJA, Bijedičeva 12, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 5. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4573
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01479 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04098/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOAGENT Podjetje za orga-
nizacijo, svetovanje in storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod Strahom 16, Lavrica,
1291 ŠKOFLJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANEŽIČ PETER, Pod St-

rahom 16, Lavrica, 1291 ŠKOFLJICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4574
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01480 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04101/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FORMAL 92 podjetje za inžene-
ring, marketing, proizvodnjo in managma-
nt, d.o.o., Ljubljana, Pot na Fužine 57

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot na Fužine 57, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: WALID JUROF, Pot na Fu-
žine 57, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 12. 1989;
RAVNIK FRANC, Trg oktobrske revolucije
1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 12. 1989; DANI-
AL IRENA, Polanškova 46, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 16. 12. 1989; TALIB DAMIJ, Šišenska
27, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 12. 1989; RAHE-
LIČ JASNA, Leninov trg 14, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 16. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4575
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01481 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04104/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIHT bodočnost, inženiring, hi-
trost, tehnologija, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLAVAN BOJAN, Kersniko-

va 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 12. 1989; BO-
ŽIČ NOSAN IRENA, Kersnikova 10, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 22. 12. 1989; ŠIMNOVEC HE-
LENA, Štefančeva 10, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; DOLČIČ TONČEK, Švabiče-
va 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4576
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01482 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AXA storitveno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Kamnik, Groharjeva 10
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Groharjeva 10, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRLOGAR SIMONA, Gro-

harjeva 10, 1240 KAMNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4577
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01483 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04113/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIRC podjetje za prevoz blaga
in prometnoagencijske storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomačevo 33, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 233.405,60 Sit
Ustanovitelji: PATE JANEZ, Tržaška c.

14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12. 1989;
PIRC ALOJZ, Riemer str. 455, MUNCHEN,
ZRN, vložek: 231.405,60 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 11. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4578
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01484 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04114/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SUPERKLUB podjetje za agen-
cijske storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Levstikova 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIREJ IRENA, Levstikova

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 1. 1990; ŠIMNIC
KATARINA, Cesta dveh cesarjev 86/b,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4579
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01485 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLOTOIDA podjetje za sveto-
valno dejavnost in razvoj programske
opreme, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhovci Cesta XII/24, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARBIČ JANEZ, Vrhovci

Cesta XII/24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 1.
1990; JURČIČ-ZLOBEC BORUT, Franko-
panska 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4580
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01486 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04130/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIRC Export - import ter zasto-
pstvo, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 57

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tbilisijska 57, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 352.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRC FRANCI, Celovška

248, 1000 LJUBLJANA, vložek:
352.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4581
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01487 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COMPLEX d.o.o., proizvodnja
in zunanja trgovina, Zadružna 12, Ko-
menda

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zadružna 12, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIVKA-ZALOKAR VESNA,

Gregorčičeva 23, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4582
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01488 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KRISTA trgovina na drobno in
debelo z živilskimi in neživilskimi proiz-
vodi, Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Beričevo 4, 1262 DOL PRI
LJUBLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRALJ JOLANDA, Beriče-

vo 4, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12.
1989; ZAJEC MARIJAN, UL. Pohorskega
bataljona 95, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4583
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01489 z dne 26. 1.
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2000 pod št. vložka 1/04145/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TENAX podjetje za proizvod-
njo, trgovino in svetovanje, Notranje Go-
rice 163, Notranje Gorice, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Notranje Gorice 163, 1357
NOTRANJE GORICE

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KAFOL LJUDMILA, Brileje-

va 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1989;
SELAN ANA, Notranje Gorice 163, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 12. 1989; LOTRIČ LJUBI-
CA, Brilejeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4584
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01490 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04157/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VANESSA trgovina in organizi-
ranje javnih prireditev, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Švabičeva 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUMER LIDIJA, Švabičeva

7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 1. 1990; JANEŽIČ
GORAZD, Švabičeva 7, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 1. 1990; BLEJEC ZDENKA, Leninov trg
15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 1. 1990; ROGL
JANEZ, Jesenkova 4, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4585
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01491 z dne 27. 1.

2000 pod št. vložka 1/04158/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LMI trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o. Ljubljana, Resljeva 36

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Resljeva 36, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LENARČIČ IVANKA, Res-

ljeva 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; LENARČIČ MARIJAN, Resljeva 36,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4586
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01492 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ISA uvoz-izvoz, gradbeništvo,
transport in trgovina, d.o.o., Ljublja-
na-Šmartno, Zavrh 9/b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zavrh 9/b, 1211 LJUBLJA-
NA-ŠMARTNO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STAŠUK IVAN, Zavrh 9/b,

1000 LJUBLJANA ŠMARTNO, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12.
1989; STAŠUK ANDREJA, Zavrh 9/b,
1000 LJUBLJANA ŠMARTNO, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4587
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01493 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04162/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDITEC podjetje za izdelavo,
servis, trgovino in zastopstvo medicin-

skih in drugih električnih in elektronskih
aparatov in naprav d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Belokranjska 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: GALLI TOMAŽ, Belokranjska

10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4588
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01494 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04175/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEHNO MARKET d.o.o., podje-
tje za trgovino, uvoz-izvoz, zastopanje
tujih firm, trženje, inžiniring in svetova-
nje, Ljubljana, Levčeva 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Levčeva 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEGA LEOPOLD, Velike

Lašče 12, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
1.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 1.
1990; IMP IZIP TEHNOMONT, Levčeva 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4589
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01495 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04182/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAGNET Marketing d.o.o. Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nedohova 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKELJC AVGUST, Nedo-

hova 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4590
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01496 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04184/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MANIX Trgovsko podjetje,
d.o.o., Sp. Rudnik I/17, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sp. Rudnik I/17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SNOJ ANTON, Sp. Rudnik

I/17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4591
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01497 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04187/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COLOR COMMERCE Trgovina
in storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADANOVIČ DRAGO, Fer-

berjeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4592
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01498 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EURO DESIGN svetovanje in
projektiranje na področju oblikovanja,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Herbesteinova 47, 1113
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILANOVIĆ SRBOLJUB,

Herbesteinova 47, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4593
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01499 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04189/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGENCIJA-K družba za projek-
tiranje in razvoj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot na Tičnico 8, Lukovica,
1351 BREZOVICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAŠOVEC CIRIL, Pot na

Tičnico 8, Lukovica, 1351 BREZOVICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4594
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01500 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04190/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RAPID računalniške aplikacije v
poslovnih in industrijskih sistemih, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vurnikova 11, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČRNIVEC BORUT, Kved-

rova 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4595
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01501 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INDEL podjetje za storitve s
področja računalništva in organizacije
ter proizvodnjo in razvoj računal. podpr-
tih informacijskih sistemov..... d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Adamičeva 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALEŠEVIĆ JOVAN, Adami-

čeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; MI-
LEK-MALEŠEVIĆ MILENCA, Adamičeva 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4596
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01502 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRESTIGE turistično podjetje,
družba z omejeno odgovornostjo, Ljub-
ljana, Ziherlova 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ziherlova 38, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PICEJ RENATA, Na Šan-

cah 114, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4597
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01503 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GIRO podjetje za turizem, tran-
sport in marketing, d.o.o., Žalna, Žalna
18, Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žalna 18, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HROVATIN IGOR, Žalna

18, 1290 GROSUPLJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 12. 1989;
HROVATIN PETER, Žalna 18, 1290 GRO-
SUPLJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4598
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01504 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SABINA - Z podjetje za proizvo-
dnjo, posredovanje in storitve d.o.o. Do-
lenjska 43, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska 43, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.520,00 Sit
Ustanovitelji: LAH IGOR, Gorazdova 3,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.260,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 12. 1989; ZAKOV-
ŠEK SABINA, Rašiška 1, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.260,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 10. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4599
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01505 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: G.M.B. proizvodno trgovsko
podjetje d.o.o., Nadgoriška 11, Nadgo-
rica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nadgoriška 11, Nadgorica,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POPOVIČ BRANKO, Der-

gomaška 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.900,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; POPOVIČ ZDRAVKO, Potdolac,
TRAVNIK, vložek: 100,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4600
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01506 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PCOM Zastopniško podjetje
d.o.o., Murnova 1, Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Murnova 1, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 618.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOST NUTZFAHRZEUGE

HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., Arnol-
dstein 97, AVSTRIJA, vložek: 228.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 3. 1993; PO-
CHER TRANSPORTGESELLSCHAFT
M.B.H., Strazburg, AVSTRIJA, vložek:
228.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 3. 1993; PODPEČAN ROBERT, Jen-
kova 11, 3320 VELENJE, vložek:
162.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4601
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01507 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FAC d.o.o. Ljubljana, podjetje
za trgovino, proizvodnjo, turizem in sto-
ritve, Kebetova 1, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kebetova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALEŠ NATAŠA, Kvedrova

1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; KEC-
MAN BRANKA, Jadranska 2, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 12. 1989; VNUK BOJAN, Potr-
čeva 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; KRAMER TANJA, Tomažičeva 36,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4602
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01508 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04212/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JURKOVIČ CO proizvodnja, sve-
tovanje, zastopanje in trgovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kleče 22/a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURKOVIČ IVAN, Magajno-

va 26, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek:
666,66 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; JURKOVIČ JOŽE, Albrehtova 22,
1291 ŠKOFLJICA, vložek: 666,66 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; JURKO-
VIČ FRANC, Albrehtova 34, 1291 ŠKOF-
LJICA, vložek: 666,66 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
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jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4603
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01509 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04237/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FIRAS finančno računovodske
storitve, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADOJEVIĆ RUŽICA, Trg

oktobrske revolucije 6, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; DROBNAK BRANKO, V Mu-
rglah 263, 1000 LJUBLJANA, vložek:
900,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4604
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01510 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDICUS consulting d.o.o. Lju-
bljana, Rimska 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rimska 24, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRAGOŠ JANČAR CVET-

KA, Ul. bratov Kraljič 12, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 19. 12. 1989; MIKEC DARJA, Celo-
vška 287, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4605
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01511 z dne 27. 1.

2000 pod št. vložka 1/04252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FRIGOELEKTRO Podjetje za
servisiranje, montažo in trženje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šentpavel 33, 1296 ŠENTVID
PRI STIČNI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRUDEN ANTON, Šentpa-

vel 33, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4606
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01512 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04255/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTERCOM družba za trgovi-
no, proizvodnjo in marketing, Ljubljana,
d.o.o., Runkova 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Runkova 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.400,00 Sit
Ustanovitelji: GOLUBOVIĆ RADOVAN,

Pot na Fužine 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4607
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01513 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ECONSUL Podjetje za gradbe-
ni inženiring, d.o.o., Malgajeva 16, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malgajeva 16, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: HEGEDUŠ GABRIJEL, Ma-
lgajeva 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 11.
1989; VRLINIČ ZINKA, Titova 133, 1000
LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 24. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4608
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01514 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04260/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A PROJEKT projektiranje, sve-
tovanje in inženiring, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zrinjskega 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK DRAGO, Pod kosta-

nji 18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; FA-
GANEL BRANKO, Zadružna 11, 1218 KO-
MENDA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 12. 1989; GORŠIČ TOMAŽ, Ul.
Molniške čete 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; JAKOPIČ-BLAGANJE NADA, Poljan-
ska 19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; JAM-
ŠEK BREDA, Muljava 33, 1234 MENGEŠ,
vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; KRIŽAJ FRANC, Rateče 16a,
4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; LAVRIČ TO-
MAŽ, Mucherjeva 4, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; RAKOŠE DANILO, Pokljukarjeva 16,
1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; USENIK DA-
RKO, Gorazdova 15, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; MAGELLAN, d.o.o., Mestni trg 13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4609
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01515 z dne 27. 1.
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2000 pod št. vložka 1/04265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AŠ podjetje za nakup, predela-
vo in prodajo naravnega kamna, d.o.o.
Titova 131, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 131, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEST BOGO, Posavskega

20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1989;
ABDIRAHIM SULIMAN, Groharjeva 18,
1240 KAMNIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4610
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01516 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04268/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TESNILA - DOBRO Podjetje za
trgovino na debelo in na drobno, uvoz in
izvoz, proizvodnjo tesnil in zastopanje
d.o.o. Nadgorica, Pot v Goričico 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot v Goričico 17, Nadgorica,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOVGAN DUŠAN, Glinško-

va ploščad 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4611
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01517 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MICROTRADE Ljubljana, Trgo-
vsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Kersni-
kova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKRBINŠEK GORAZD, Ke-

rsnikova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; POČUČA ŽELJKO, Brilejeva 21,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4612
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01518 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04270/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDIA družba za posredova-
nje v prometu blaga in storitev, Ljublja-
na, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Učakar 14, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRAGAŠ SAŠO, Ul. bratov

Učakar 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4613
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01519 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04272/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5385733
Firma: PIC DATA d.o.o., družba za co-

nsulting, engineering in poslovne storit-
ve, Tržaška 118, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 118, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANE VIKTOR KLEMEN,

Miklošičeva 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:

2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 6.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4614
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01520 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PULS Zdravstveno svetovanje
in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Gospos-
vetska 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gosposvetska 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGLAJEN TOMAŽ, Fabi-

janijeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
330,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 12.
1989; ROBLEK MAJCEN MATIJA, Kersni-
kova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
330,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 12.
1989; MAJCEN ROBLEK JASNA, Kersni-
kova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
330,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 12.
1989; HUDNIK MARE, Bratov Učakar 68,
1000 LJUBLJANA, vložek: 340,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 12. 1989; FRANCL
BRANKO, Celovška 269, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 330,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 5. 12. 1989; BANIČ BORUT, Pod Jel-
šami 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 340,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4615
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01521 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04277/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADRIA NAUTICAL TRADE navti-
čna oprema in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Vogelna 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vogelna 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: JAKŠIĆ MILAN, Voćarsko
naselje 38, ZAGREB, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4616
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01522 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04287/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROYAL - TRADING Podjetje za
posredništvo in zastopništvo, špedicijo,
prevoz, turizem in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADOVANOVIĆ DRAGAN,

Karadjordjeva 1, BATOČINA, SRBIJA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; IVIĆ SLOBODAN, Tesarska
5 C, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4617
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01523 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EMIT d.o.o. inženiring in mon-
taža transportne opreme, nosilnih kon-
strukcij in strojev

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 50, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOŠIĆ RADOLJUB, Celov-

ška 50, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 10. 1989; VO-
JEVEC ZVONKA, Polje cesta XXII/3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 5. 10. 1989; ČAVLOVIĆ
OLGA, Koroškega bataljona 9, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 5. 10. 1989; STANKOVIĆ SLOBO-

DAN, Ulica 29. hercegovske div. 13, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 5. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4618
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01524 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIMEX Podjetje za inženiring,
marketing, proizvodnjo, svetovanje, ko-
mercialno posredovanje, zastopstvo in
trgovino d.o.o., Rakovnik 28, Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rakovnik 28, 1215 MEDVO-
DE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPAROVEC BOJAN, Ra-

kovnik 28, 1215 MEDVODE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 1.
1990; ŠPAROVEC VINKO, Rakovnik 28,
1215 MEDVODE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4619
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01525 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04301/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INUMEX podjetje za svetova-
nje in inženiring v procesni industriji,
d.o.o., Zagorje ob Savi, Eberlova 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Eberlova 10, 1410 ZAGORJE
OB SAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARLIČ JANEZ, Eberlova

10, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4620
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01526 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04306/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CONTRADE podjetje za sveto-
vanje, inženiring, trgovino, posredova-
nje, prevozništvo in marketing, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Resljeva 42, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANKOVIČ NEDELJKO,

Drenikova 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12.
1989; MAKUC ZDRAVKO, Podmolniška
54, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4621
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01527 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04309/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAMA Trgovsko turistično pod-
jetje d.o.o., Poljanska 99, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanska 99, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATIČIČ JAKOB, Ul. 27.

hercegovske divizije 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 11. 1989; VRABIČ ALEŠA, Leninov trg
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 11. 1989; MATI-
ČIČ ALOJZIJ, Kraigherjeva 18, 1230 DO-
MŽALE, vložek: 300,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 6. 1990; MATIČIČ IGOR, Kraig-
herjeva 18, 1230 DOMŽALE, vložek:
300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
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sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4622
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01528 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04319/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROTEUS avtomatski sistemi,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Železnikarjeva 20, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: BITENC BORIS-JOŽE, Že-

leznikarjeva 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 1.
1990; KLANČIŠAR ŠTEFAN, Veličkova 9,
1430 HRASTNIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4623
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01529 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04324/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NEMETH Modna oblačila, Me-
ngeš, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 13, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEMETH ROBERT, Glava-

rjeva 13, 1234 MENGEŠ, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12. 1989;
KRALJ CVETKA, Glavarjeva 13, 1234 ME-
NGEŠ, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4624
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01530 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOMAS SPORT podjetje za zu-
nanjo trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni trg 18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVRŠNIK TOMAŽ, Pod

bresti 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; FROL MAJDA, Prade cesta VII. št.
10, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4625
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01531 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04335/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RIK Kovinostrugarstvo, družba
z omejeno odgovornostjo, Vir pri Stični
106

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vir pri Stični 106, 1295 IVAN-
ČNA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROGELJ JANEZ, Cleveland-

ska 47, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4626
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01532 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04338/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARBOR podjetje za storitve v
gozdarstvu, Ljubljana, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 25, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽAN JADRANKA, Bra-

tov Učakar 114, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4627
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01533 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04345/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CHEMING svetovanje, inženiri-
ng, razvoj in raziskovanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krožna pot 19 b, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRTOVŠEK JANEZ, Trg

Oktobrske revolucije 7, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 12. 1989; JAKIČ IZTOK, Krožna pot
19 b, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4628
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01534 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04353/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTERSAFETY podjetje za ser-
visiranje in izdelavo varnostnih siste-
mov, zaščita objektov in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Tavčarjeva 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tavčarjeva 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PENIČ VOJKO, Ul. Steva-

na Kovačeviča b.b., POPINCI, PEČINCI,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 2. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4629
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01535 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04356/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LINEA podjetje za marketing,
trgovino, zunanjo trgovino, gostinstvo,
turizem, gradbeništvo d.o.o. Ljubljana,
Kvedrova ul. 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova ul. 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIMOŽIČ ALOJZ, Kvedro-

va ul. 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4630
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01536 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOLES proizvodnja, montaža,
servisiranje in trženje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanska 85, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKUBIC VINE, Poljanska

85, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4631
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01537 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04361/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FELICITAS podjetje za nude-
nje video storitev, consulting, marketi-
ng, turizem, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAUČIČ FRANC, Bratov

Rozman 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; MUŠURA-KAUČIČ ASTRID, Szabo-
va 21, ZAGREB, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4632
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01538 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04364/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADAPTER Ljubljana, storitve v
gradbeništvu in trgovina z gradbenim
materialom, d.o.o. Ljubljana, Ul. bratov
Učakar 34

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. bratov Učakar 34, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: RUTAR IVAN, Ul. bratov

Učakar 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; HUSKIĆ SIMON, Ostrčeva 1, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 26. 12. 1989; ZUPANČIČ BO-
JAN, Ul. bratov Babnik 22, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4633
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01539 z dne 28. 1.

2000 pod št. vložka 1/04366/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAGENTA agencija za marke-
ting in finančni inženiring d.o.o., Križev-
niška 12, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Križevniška 12, 8341 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: DOLAMIČ DUŠAN, Moškr-

čeva 44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; MILAVEC MITJA, Beethovnova 12,
1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4634
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01540 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/04368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VAP Storitve, trgovina in varo-
vanje premoženja d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podutiška 64, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ IGOR, Celovška

140, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4635
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01541 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/04376/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIRTUS trgovina in prevozništ-
vo, d.o.o., Vevška cesta 35, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vevška cesta 35, 1000 LJUB-
LJANA



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 1093

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDMAR VIKTOR, Vevška

cesta 35, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4636
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01542 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/04378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KONTEKS podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Trbovlje, Ulica 1. juni-
ja 36

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 1. junija 36, 1420 TR-
BOVLJE

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: GROŠELJ FRANC, Ope-

karna 18, 1420 TRBOVLJE, vložek:
2.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 8.
1991; KRALJ JOŽE, Novi dom 32/a, 1420
TRBOVLJE, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4637
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01543 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/04379/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IEL Podjetje za inženiring in
projektiranje d.o.o., Ljubljana, Ul. Marije
Hvaličeve 42

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Marije Hvaličeve 42, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEFTIČ DUŠAN, Poljanski

nasip 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 1.
1990; LAH STANISLAV, Kremžarjeva 32,
1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 1. 1990; PETRIČ BO-
JAN, Opekarna 2a, 1420 TRBOVLJE, vlo-

žek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 1. 1990; ŠUMER JOŽE, Cesta zmage
16, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 1.
1990; URŠIČ MATJAŽ, Marije Hvaličeve
42, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4638
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01547 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/06538/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KRAINER podjetje za izdajanje
in razpečevanje knjižnih izdelkov, d.o.o.,
Prule 17, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prule 17, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAINER MATJAŽ, Prule

17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 12. 1989; OMAN
BORUT, Ul. Bratov Učakar 68, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 21. 12. 1989; SERNEC SIMON, Pot
na Brod 5, 1433 RADEČE, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12. 1989;
GORŠIČ ANDREJ, Celjska 6, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 21. 12. 1989; KORDIŠ JANEZ, Še-
gova vas 17, 1318 LOŠKI POTOK, vložek:
200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12.
1989.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku izb-
risa je bil dne 25.11.1999 vložen ugovor.
Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče izdalo
sklep, s katerim je na podlagi 1. odstavka
32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt vpisa iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
lahko družbenik oziroma delničar gospoda-
rske družbe in upnik gospodarske družbe v
roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4639
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01563 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/09018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEKTRO MERCINA Trgovsko
podjetje, d.o.o., Trbovlje, Ulica Španskih
borcev 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Španskih borcev 4,
1420 TRBOVLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERCINA JANEZ, ULICA

ŠPANSKIH BORCEV 4, 1420 TRBOVLJE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 10. 1990; MERCINA MATEJA, ULICA
ŠPANSKIH BORCEV 4, 1420 TRBOVLJE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 10. 1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 23.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4640
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01564 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/04765/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALMI podjetje za izvoz, uvoz,
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Staretova 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIŽIGOJ ALEŠ, Staretova

21 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 3. 1990; MI-
ŽIGOJ-TROŠT MILOJKA, Staretova 21,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 3. 1990; MIŽIGOJ
ALEŠA, Staretova 21 a, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 3. 1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 16.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4641
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01581 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LINK IMPULZ trženje, d.o.o.,
Ljubljana-Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo Polje, C. XXI/5 c, 1260
LJUBLJANA - POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEMANIČ STOJAN, Polje,

c. XII/2a, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4642
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01582 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PUNKT d.o.o., Podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo, posredništvo ter sve-
tovanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta dveh cesarjev 40/B,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.010,00 Sit
Ustanovitelji: ADLEŠIČ RUDI, Cesta

dveh cesarjev 40 B, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 670,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 10. 1990; CIRNSKI TATJANA, Ziherlo-
va 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 670,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 10. 1990;
HOČEVAR DARE, Cesta na brezno 9, 1351
BREZOVICA PRI LJUBLJANI, vložek:
670,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4643
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01583 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10108/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PENTEX podjetje za prodajo in
nakup živilskih in neživilskih izdelkov,
d.o.o., Topilniška 16, Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topilniška 16, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PENČUR ZMAGO, Topilni-

ška 16, 1270 LITIJA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4644
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01584 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NUČIČ trgovina in zastopstva,
d.o.o., Ljubljana, Ulica 28. maja 31

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 28. maja 31, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NUČIČ TOMAŽ, Ulica 28.

maja 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4645
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01585 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BALANSA trgovina na debelo
in drobno, zastopanje in komercialno
posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob jami 8, 1217 VODICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALIŽ UROŠ, Ob jami 8,

1217 VODICE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4646
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01586 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10229/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BENETO podjetje za storitve,
gradnje, trgovino in zunanjetrgovinsko
poslovanje, d.o.o., Borovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podmilščakova 25, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 7.500,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPANIĆ DUŠAN, Gospodi-

njska 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 11.
1990; ZAINER MIRCO, Via Divizione Julia-
no 15 Cap, TOLMEZZO, vložek: 2.500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 11. 1990;
CRESTANI LUCIANO, Via Zardini 5/3 Cap,
FRAZ FELETTO UMBRETO, UDINE, vlo-
žek: 2.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4647
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01587 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10239/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JANEZ POGAČAR Gostinstvo
in hotelistvo d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hruševska c. 48/a, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGAČAR JANEZ, Hruše-

vska 48/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4648
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01588 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10254/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DND Podjetje za distribucijo
publikacij, d.o.o., Spomeniška pot 1, Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Spomeniška pot 1, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POŽENEL BOŽIDAR, Spo-

meniška pot 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 12.
1990; HARISCH ANDREJ, Zvezna ul. 17,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4649
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01589 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PLASTEX Zastopstvo, inženiri-
ng, uvoz - izvoz d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDARŠIČ LUDVIK, Str-

ma pot 7, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4650
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01590 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10268/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGOS-LI Podjetje za trgovi-
no, gostinske, gradbene storitve in pre-
vozništvo d.o.o., Preserje, Rakitna 20/A

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rakitna 20/A, 1352 PRESER-
JE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIKOVIČ JANEZ, Rakitna

20, 1352 PRESERJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4651
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01591 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EURO-SPONA trgovsko in sto-
ritveno podjetje d.o.o., Ljubljana, Cesta
vstaje 33

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta vstaje 33, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAPLOTNIK EDO, Cizeje-

va 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4652
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01592 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10323/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARALIA računalniški inženiring
d.o.o. Velnarjeva 8, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velnarjeva 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIDZI FRANJA, Jug Bog-

dana 7, ZRENJANIN, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4653
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01593 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10383/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: I.T. INTERNATIONAL TRADING
Mednarodna trgovina, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartno 63, 1211 LJUBLJA-
NA-ŠMARTNO

Osnovni kapital: 70.000,00 Sit
Ustanovitelji: IWV INTERNSTIONAL TRA-

DING GMBH, Alten Dorfe 24, HAMBURG,
vložek: 35.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 8. 9. 1990; BERNIK ELIZABETA, Lin-
hartova 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
35.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4654
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01594 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10394/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MURKOS Izvoz, uvoz, trgovina,
zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.,
Ljubljana-Šentvid

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pri borštu 20, 1210 LJUBLJA-
NA - ŠENTVID

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURGELJ JANEZ, Pri bor-

štu 20, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; KOSI ALOJZIJA, C. zmage
25, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4655
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01595 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10420/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AMAND poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Palmejeva 28
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Palmejeva 28, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROLIH LJUBOMIR, Palme-

jeva 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4656
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01596 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10451/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POD GRADOM trgovina na de-
belo in drobno z mešanim blagom d.o.o.,
Brezovica pri Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod gradom 5, 1351 BREZ-
OVICA PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GERBEC BARBARA, Rja-

va cesta 2a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4657
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01597 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10477/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIZARD podjetje za trgovino,
gostinstvo in turizem, d.o.o., Notranje
Gorice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vnanje Gorice, Cesta na Gulč
13, 1357 NOTRANJE GORICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUŠINA BOJAN, Vnanje

Gorice, Cesta na Gulč 13, 1357 NOTRA-
NJE GORICE, vložek: 2.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 12. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4658
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01598 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10542/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RUDEXTRA marketing, inženi-
ring, trgovina d.o.o. Trbovlje, Sallaumi-
nes 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sallaumines 3, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEKIĆ ISMET, Sallaumi-

nes 3, 1420 TRBOVLJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4659
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01599 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10545/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MBS TRADE podjetje za
uvoz-izvoz, trgovino in marketing, d.o.o.,
Metoda Mikuža 20, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Metoda Mikuža 20, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FELC SAMO, Šarhova 28,

1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1990; HUDEJ
BRANKO, Jamova 68, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 12. 1990; ZUKOVIČ MAJA, Jama 68,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1990; FELC MA-
RGARETA, Šarhova 28, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4660
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01600 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10549/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M.C.S. podjetje za proizvod-
njo in storitve, d.o.o., Suhadole 22, Ko-
menda

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Suhadole 22, 1218 KOMEN-
DA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVIRN MILOŠ, Ljubljanska

76, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4661
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01601 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UNI-SPEC podjetje za svetova-
nje, inženiring in trženje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reboljeva 16, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUHADOLNIK JANEZ, Jur-

čičeva ul. 35, 8360 ŽUŽEMBERK, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 5.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4662
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01602 z dne 28. 1.
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2000 pod št. vložka 1/10585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SINA Podjetje za zastopanje,
storitve in trgovino d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Narodne zaščite 10, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽANDAR STANE, Ul. Naro-

dne zaščite 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4663
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01603 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10634/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ČEPIN podjetje za trgovino in
servisiranje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Uraničeva 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEPIN ALEŠ, Uraničeva 7,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4664
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01604 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11058/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIBO podjetje za gostinstvo in
storitve d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna ulica 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIARD BORIS, Rožna ulica

8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4665
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01605 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10657/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KUNI-TRADE podjetje za pro-
dajo in nakup živilskih in nežilskih izdel-
kov, d.o.o., Litija, Brodarska 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brodarska 8, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUNC IZTOK, Brodarska

8, 1270 LITIJA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4666
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01606 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIKEND podjetje za turizem,
trgovino in gostinstvo d.o.o. Cerknica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 4. maja 63, 1380 CER-
KNICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZADEL MILA, Videm 43,

1380 CERKNICA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4667
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01607 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIGO d.o.o., Podjetje za trgo-
vino, gostinstvo, izvoz in uvoz, Levstiko-
va 28, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Levstikova 28, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIBERT MIROSLAVA, Lev-

stikova 28, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 12.
1990; KERIN IGOR, Vojkovo nabrežje 31a,
6102 KOPER, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 30. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4668
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01608 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11110/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGOTEL Podjetje za svetova-
nje, projektiranje in zunanjo ter notra-
njo trgovino d.o.o. Zapoge 31, Vodice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zapoge 31, 1217 VODICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RICHTER MILAN, Kvedro-

va 36, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4669
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01609 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11112/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRESTA podjetje za peko in
prodajo vseh vrst kruha in peciva, d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Predstruge 69, 1312 VIDEM -
DOBREPOLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ ANTON, Zagori-

ca 61, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4670
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01610 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VARKO d.o.o. Podjetje za varo-
vanje premoženja in urejanje prostorov
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. bratov Učakar 82, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOKOL JOŽE, Ul. bratov

Učakar št. 82, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4671
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01611 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11121/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BENNY podjetje za proizvod-
njo konfekcije s trgovino na debelo in
drobno z neživilskimi proizvodi d.o.o.,
Trbovlje, Cesta OF 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta OF 24, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠARLAH-BEVC ANDREJA,

Cesta OF 24, 1420 TRBOVLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4672
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01612 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11125/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALLTONY STM Podjetje za va-
rovanje oseb in premoženja, trgovina,
uvoz in izvoz, marketing d.o.o., Brezovi-
ca, Drobtinška pot 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Drobtinška pot 28, 1351
BREZOVICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZDOUC ANTON, Drobtin-

ška pot 28, 1351 BREZOVICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4673
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01613 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIOBIO Svetovanje, gostinst-
vo, turizem in trgovina d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sojerjeva 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREMERL KATJA, Ane Zi-

herl 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4674
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01614 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ČELLOPLEX podjetje za izde-
lovanje embalaže iz acetatne in pvc foli-
je ter opravljanje drugih storitev, d.o.o.,
Žibertova 26, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žibertova 26, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALEŠ MILAN, Komenske-

ga 16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4675
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01615 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AS TRADE Trgovsko podjetje,
d.o.o. Kidričeva 2, Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 2, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SULIMANI ABDIRAHIM, Ki-

dričeva 2, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4676
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01616 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGROREMONT trgovina - ser-
vis d.o.o. Hlevni vrh
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hlevni vrh 11 E, 1373 ROVTE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OBLAK FRANC, Hlevni vrh

11 E, 1373 ROVTE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4677
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01617 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CONTACT INT. biro za medna-
rodno trženje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Puterlejeva 21, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REJC LEON, Sreberničev

trg 5, 5250 SOLKAN, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4678
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01618 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11329/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BECI d.o.o., podjetje za posre-
dništvo, trgovino, svetovanje, čiščenje
in varovanje Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zormanova ul. 22, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BECELE JANEZ, Zorma-

nova 22, 1230 DOMŽALE, vložek: 666,70
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1990;
BERCELE ANDREJA, Šmartinska 184/a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 666,70 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1990; BERCELE
ANGELCA, Zormanova 22, 1230 DOMŽA-
LE, vložek: 666,70 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 26. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4679
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01619 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11422/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CEZAR Uvozno izvozno podjet-
je za trgovino in storitve d.o.o., Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Soussenska ul. 28, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUKAVICA VEHAB, Sous-

senska ul. 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 1.
1991; KUKAVICA EDO, Soussenska ul. 28,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4680
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01620 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11425/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IUS - MEDIKA CONSULT podje-
tje za poslovno, organizacijsko in kad-
rovsko svetovanje, d.o.o., Smlednik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Valburga 16, 1216 SMELD-
NIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRŠAN DUŠAN, Valburga

16, 1216 SMLEDNIK, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 8. 1990; TR-
ŠAN VIDA, Valburga 16, 1216 SMLEDNIK,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-

lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4681
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01621 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EINHAUER Inženiring d.o.o.
Medvode, Goričane 22/k

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goričane 22/k, 1215 MEDVO-
DE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: EINHAUER BOJAN, Gori-

čane 22k, 1215 MEDVODE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4682
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01647 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MANDALA družba za varova-
nje in predstavitev kulturne dediščine
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Groharjeva 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ENGELSBERGER IGOR,

Glinška ulica 14, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-4683
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01648 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15157/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JPS & SEJMI d.o.o., storitve,
trgovina, gostinstvo, Velika Ligojna 24,
Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velika Ligojna 24, 1360 VRH-
NIKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETKOVŠEK JOŽEF, VE-

LIKA LIGOJNA 24, 1360 VRHNIKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4684
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01649 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15158/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BABY LORD d.o.o., podjetje za
izdelavo in prodajo konfekcije Šarano-
vičeva 8, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šaranovičeva 8, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OPALIČKI ZDENKO, Zupan-

čičeva 9, 1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4685
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01650 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15162/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CURIX Trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Černetova ul. 28, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CURHALEK MATJAŽ, Čer-

netova 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4686
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01651 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15190/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARDOSLITTERA podjetje za re-
klamo in ekonomsko propagando d.o.o.
Ljubljana, Staničeva 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Staničeva 20, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBNIKAR SAŠO, Trebi-

njska 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 1.
1992; ARKO MIHA, Metoda Mikuža 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4687
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01652 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BELMONT FINANCING d.o.o.,
Ljubljana, Podmilščakova 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podmilščakova 25, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KANDUS ANDREJ, V Mur-

glah 81, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 10.
1991; SICHERL IGOR, Brajnikova 19,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 10. 1991; KAN-

DUS BERNARDA, V Murglah 81, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.400,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 28. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4688
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01653 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15206/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOCO d.o.o., strojni inženiri-
ng, trgovina, turizem, marketing, Ljub-
ljana, Športna ul. 2, Ljubljana - Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Športna 2, 1260 LJUBLJA-
NA-POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAKRAJŠEK BORIS, Špo-

rtna 2, 1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4689
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01654 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GY BY Export-Import, d.o.o.,
Zbilje 77 a, Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zbilje 77 a, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 8.009,80 Sit
Ustanovitelji: GAJSKI VLADIMIR, Leninov

trg 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,50
Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 12. 1991; BU-
SETTI GIANANTONIO, Via XI Febbraio n. 9,
CAVALIER DI GORGO AL MONTICANO,
vložek: 7.609,30 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 1101

navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4690
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01655 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15211/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HIMALAYA d.o.o. Ljubljana,
podjetje za intelektualne storitve in tr-
govanje z neživilskimi izdelki

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Justinova 8, 1210 LJUBLJA-
NA ŠENTVID

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUKEC-GROŠELJ CVET-

KA, Justinova 8, 1210 LJUBLJANA ŠENT-
VID, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4691
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01656 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OTIM podjetje za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mucherjeva 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽABJEK JOŽEFA JUDITA,

Mucherjeva 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 1.
1992; ŽABJEK MARJAN, Mucherjeva 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 17. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4692
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01657 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15246/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEKTRO - TON d.o.o., podjet-
je za proizvodnjo, trgovino živilskih in
neživilskih proizvodov, marketing.., za-
stopanje tujih partnerjev, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Srednje Gameljne 14, 1211
LJUBLJANA - ŠMARTNO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEPIC FRANC, Srednje

Gameljne 14, 1211 LJUBLJANA-ŠMART-
NO, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 18. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4693
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01658 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGOHUM Podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, Glavarjeva 47

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 47, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOČEVAR MATIJA, Glava-

rjeva 47, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 2.
1992; HOČEVAR UROŠ, Glavarjeva 47,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4694
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01659 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15302/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROTOKOL Podjetje za mar-
keting, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 74, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 517.613,00 Sit
Ustanovitelji: STUDIO MARKETING razi-

skovanje, svetovanje in oblikovanje tržnih
komunikacij in izdelkov d.d., Ljubljana, Voj-
kova 74, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 12.
1991; TEGER TOMAŽ, Ziherlova 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 4. 12. 1991; IFS Sport und
Marketing GmbH, Mozartstrasse 43, LINZ,
vložek: 509.613,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 19. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4695
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01660 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15312/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COL-LES trgovina na debelo in
drobno in posredniške storitve, d.o.o.
Mengeš, Partizanska 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 13, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: COLNAR NATAŠA, Partiza-

nska 13, 1234 MENGEŠ, vložek:
10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4696
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01661 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15329/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEV OBRT Obrtno podjetje
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čerinova 8, 1000 LJUBLJA-
NA
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPOVŠ BOŽO, Čerinova

8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4697
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01662 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15336/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EXCLUSIVE INTERNATIONAL
Trgovsko in posredniško podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Krimska 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krimska 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELEGU EROLLD, Darda-

nija su1/3 4/3, PRIŠTINA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1.
1992; ABRASHI GAZMEND, Bregu i Diellit
R-1 L5/13, PRIŠTINA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4698
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01663 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15364/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JI STUDIO tisk, oblikovanje, tr-
govina, d.o.o. Šmarje-Sap, Murnova 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Murnova 11, 1293 ŠMARJE -
SAP

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JESENŠEK IZTOK, Rožna

dolina c. XIII/3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4699
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01664 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RAČ svetovanje in storitve,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Narodne zaščite 8, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GUZEJ ZVONKA, Ul. Naro-

dne zaščite 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4700
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01665 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15435/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KAJA PUBLISHING podjetje za
zunanjo in notrano trgovino, založništvo
in marketing d.o.o., Jurčičeva pot 5, Gro-
suplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jurčičeva pot 5, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRAVNIK MARJAN, Jurči-

čeva pot 5, 1290 GROSUPLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4701
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01666 z dne 25. 1.

2000 pod št. vložka 1/15492/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BRUNO podjetje za gostinstvo in
trgovino, d.o.o., Žibertova 26, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žibertova 26, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBAN BRUNO, Žibertova

26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 2. 1992; RI-
BAROVIČ GORAN, Pot na Drenikov vrh 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4702
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01667 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARITIDA Inženiring, trgovina,
elektronika d.o.o., Ivančna Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stranska vas 6, 1295 IVANČ-
NA GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADANOVIČ MARJAN, Ka-

mniška 26a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 1.
1992; VRŠČAJ BORUT, Vidmarjeva 25,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 17. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4703
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01668 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15512/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SUNRISE TRADE podjetje za
proizvodnjo in trgovino živilskih in neži-
vilskih proizvodov, uvoz-izvoz d.o.o., Lju-
bljana, Aškerčeva 17
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Aškerčeva 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOTKO TOMAŽ, Aškerče-

va 17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4704
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01669 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MACESEN Proizvodno in trgo-
vsko podjetje d.o.o., Dob

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škocjan 11, Dob, 1233 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CAPUDER JOŽE, Škocjan

11, 1233 DOB, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4705
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01670 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15516/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADLER’S CONSULT Podjetje za
informacijski inženiring d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jakšičeva 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OREL ANDREJ, Jakšičeva

9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4706
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01671 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGOPREVOZ trgovina, pre-
voz, gostinstvo in turizem, d.o.o., Valbur-
ga 64, Smlednik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Valburga 64, 1216 SMLED-
NIK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOVEKAR MIHAELA, Val-

burga 64, 1216 SMLEDNIK, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 7.
1991; GOVEKAR ANTON, Valburga 64,
1216 SMLEDNIK, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 7. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4707
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01672 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/15538/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LAL gradbeno, trgovsko in go-
stinsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Litij-
ska 69

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Litijska 69, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAZIČ LJUBIVOJE, Litijska

69, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4708
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01673 z dne 25. 1.

2000 pod št. vložka 1/15546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VLAJA Trgovsko podjetje
d.o.o., Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg zbora odposlancev 57,
1330 KOČEVJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUSOLD VLADKA, Podgo-

rska 8, 1330 KOČEVJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 2. 1992; ŽA-
GAR JANA, Za Humcem 11, 1331 DOLE-
NJA VAS, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 9. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4709
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01674 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15549/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEKTROVOD MEHANIKA
d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Devova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 25.000,00 Sit
Ustanovitelji: OZ ELEKTROVOD P. O.

LJUBLJANA, Devova 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 12. 1991; KAJŽAR IVKO, Vrtna ul. 28,
4294 KRIŽE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 9. 12. 1991; SMRTNIK MA-
RTIN, Draga 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12.
1991; MELINC MARJAN, Bratovževa plo-
ščad 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12.
1991; PLAHUTNIK SLAVKO, Zgornje Pirni-
če 71/g, 1215 MEDVODE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12.
1991; ŠKULJ BORUT, Zofke Kvedrove 22,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 12. 1991; ĐURIČIČ MA-
RKO, Klemenova 42, 1260 LJUBLJANA-PO-
LJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 9. 12. 1991; ZEVNIK ALOJZ, Pot v
Mlake 5, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 12. 1991; FON ŽELJKA, Studenec 5 e,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 12. 1991; PUŠENJAK
IRENA, Aškerčeva 7, 2310 SLOVENSKA BI-
STRICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 9. 12. 1991; KUMP - BERGA-
NT DARINKA, Gameljne 24, 1211 LJUB-
LJANA ŠMARTNO, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 12. 1991; GAJŠEK MA-
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RTA, Bohinčeva 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 12. 1991; ELEKTROMEHANIKA JAM-
NIK, Oprešnikova 62, 4000 KRANJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12.
1991; GUBENŠEK JANEZ, Praprotnikova 3,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 12. 1991; IPAVEC
MIRO, Žirovnica 36, 4274 ŽIROVNICA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 12. 1991; IPAVEC MAJDA, Žirovnica 36,
4274 ŽIROVNICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 12. 1991; MERJASEC
BORIS, Bratovževa ploščad 18, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 9. 12. 1991; ŠMID ANDREJ,
Škofjeloška 36, 1215 MEDVODE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12.
1991; ŠMID PETRA, Škofjeloška 36, 1215
MEDVODE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 9. 12. 1991; POZNIČ MAR-
JAN, Utik 20, 1217 VODICE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12.
1991; BREGAR MARKO, Ljubljanska 125,
1293 ŠMARJE - SAP, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 12. 1991; ŠTULAR
BOJAN, Cesta na Laze 2/a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 9. 12. 1991; ŠTALEC KRISTA, Zvo-
narska 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12.
1991; MENDIŽEVEC VALENTIN, Cesta pod
gozdom VII/XII, 1290 GROSUPLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12.
1991; BERK IGOR, Škapinova 11, 3000
CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 9. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4710
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01675 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15561/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5652219
Firma: MARIGA d.o.o., podjetje za

uvoz, izvoz ter trgovino, Črnuče
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pot Draga Jakopiča 25, 1231

LJUBLJANA ČRNUČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKERLAK IGOR, Pot Dra-

ga Jakopiča 25, 1231 LJUBLJANA - ČR-
NUČE, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 6. 1. 1992; MIKLIČ MARJANA, Tru-
barjeva 41, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 1.
1992; ŠKERLAK MAJA, Pot Draga Jakopi-
ča 25, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4711
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01676 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IMBESO Uvozno izvozno pod-
jetje za trgovino in marketing d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mencingerjeva 25, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRAUSS ERIK, Goethe-

strasse 21, Celovec, AVSTRIJA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 1.
1992; BERTONCELJ MARIJA, Mencinger-
jeva 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4712
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01677 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DRAMIKS d.o.o., podjetje za tr-
govino, gostinstvo in marketing Domža-
le, Prešernova 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 38, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDARKO DRAGICA, Pa-

všičeva 24, 1370 LOGATEC, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1.
1992; MIKANEC ŽELJKO, Prešernova 38,
1230 DOMŽALE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4713
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01678 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15574/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5572517
Firma: VIKTOR MARKET d.o.o., podje-

tje za trgovino in storitve, C. II/36, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta II/36, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRIKA RADOJICA, Vulče-

va 14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.488,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 1. 1991; ŠPI-
NDLER VLADO, Moravci 3, 9243 MALA
NEDELJA, vložek: 10.348,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 23. 1. 1991; BANTAN JA-
NJA, Hubadova 20, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.164,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4714
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01679 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INDEKSA svetovanje, usposa-
bljanje in zastopniška dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tbilisijska 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOZINA ROBERT, Dražgo-

ška 19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4715
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01680 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EKOLE avto šola d.o.o., Kam-
nik, Kidričeva 58

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 58, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTEPEC MATJAŽ, Šarano-

vičeva 40, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 1.
1992; JERIN DUŠAN, Toma Brejca 6 a,
1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 1. 1992; MUSTAVAR
ŠTEFAN, Bistriška 8, Preserje, 1235 RA-
DOMLJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 23. 1. 1992; MUČIČ EMIL,
Blejčeva 9, 1234 MENGEŠ, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4716
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01681 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15581/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DE FACTO Podjetje za izvaja-
nje gradbeno obrtniških del, d.o.o., Bo-
rovnica, Breg 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Breg 14, 1353 BOROVNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOREN SREČKO, Breg

14, 1353 BOROVNICA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 2. 1992; ŠU-
ŠTAR FRANC, Miklovičeva 18, 1353 BO-
ROVNICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 10. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4717
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01682 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15586/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FLEMI trgovsko podjetje, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trdinov trg 3, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FLERIN MARIJA, Trdinov

trg 3, 1234 MENGEŠ, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 12. 1991; FLE-
RIN FRANC, Trdinov trg 3, 1234 MENGEŠ,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 12. 1991; FLERIN JANEZ, Trdinov trg
3, 1234 MENGEŠ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 2. 12. 1991; FLERIN
SABINA, Trdinov trg 3, 1234 MENGEŠ, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4718
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01683 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15594/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LINDA COMMERCE trgovsko
podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 52, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TAHIR MALIQAJ, Vodnikova

172, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4719
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01684 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIKA Podjetje za trgovino in
gostinstvo d.o.o. Kisovec, Naselje na Ša-
htu 50

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Naselje na Šahtu 50, 1412
KISOVEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALŠEK DARJA, Naselje

na šahtu 50, 1412 KISOVEC, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4720
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01685 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JOMIKOM podjetje za trgovino
in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ADAMOVIČ JOŽKA, Leni-

nov trg 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4721
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01686 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MK TRGOIMPEX podjetje za tr-
govino, uvoz-izvoz in storitve d.o.o., Ko-
čevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg zbora odposlancev 67,
1330 KOČEVJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUHAR GUSTL, Šalka vas

151, 1330 KOČEVJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4722
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01687 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BM TRADE trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hudourniška pot 29, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREZOVAR MOJCA, Hu-

dourniška pot 29, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4723
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01688 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15641/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LISIČKA jezikovna šola in dru-
ge storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVSENIK BERNARDA, Ke-

rsnikova 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 2.
1992; MARKOLI JANEZ, Titova 25 b, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 12. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4724
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01689 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAITE d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, Šmartinska 152,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLEŠA JOŽE, Polanško-

va 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4725
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01690 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FUMO pridelovalno, trgovsko in
zastopniško podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolgi Breg 56, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUŠNIK FRANC, Dolgi

breg 56, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4726
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01691 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15669/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: H & H trgovina in storitve,
d.o.o., Trzin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Za hribom 20, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HABAT IVANA, Za Hribom

20, 1236 TRZIN, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 2. 1992; HABAT FRA-
NC, Za Hribom 20, 1236 TRZIN, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4727
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01692 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15690/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SLAM d.o.o., uvoz, izvoz, Pet-
kovškova 2, Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petkovškova 2, 1360 VRHNI-
KA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ISTENIĆ MIROSLAV, Pet-

kovškova 2, 1360 VRHNIKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4728
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01693 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15692/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CERK Proizvodni, storitveni in
trgovski center d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajuhova 11, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 10.609,90 Sit
Ustanovitelji: CERK GES.M.B.H., Eben-

thalerstrasse 168, KLAGENFURT, vložek:
10.609,90 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4729
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01694 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NATUR-VIPA-TRADE podjetje za
proizvodnjo in trgovino prehrambenih iz-
delkov in zdravilnih zelišč..., in zunanje
trgovinska dejavnost, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Clevelandska 23, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIČ VILJEM, Clevelan-

dska 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 2.
1992; KOROŠEC JUSTI, Ul. Iga Grudna 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4730
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01695 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/15699/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ABITA podjetje za oblikovanje
ambientov in oblačil, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Palmejeva 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARC DUŠAN, Prešerno-

va 19, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 2.
1992; MARC ANDREJA, Palmejeva 12,
1113 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4731
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01696 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/15705/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIKI podjetje za trgovino in za-
stopanje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moškričeva 40 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HODŽIĆ JASMIN, Breg 8,

1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 17. 2. 1992; ŠADIĆ
AHMET, Moškričeva 40 a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 17. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4732
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01697 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/15711/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIRA servisiranje, inženiring,
razvoj, avtomatizacija, uvoz-izvoz d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podutiška 94, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUHVIČ IVAN, Rožičeva 5,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 2. 2. 1992; TEPINA
BOJAN, Djakovičeva 8, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 2. 1992; GRČAR JANEZ, Trg prekomor-
skih brigad 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 2.
1992; KOSIRNIK ZVONE, Na zavrteh 6,
1230 DOMŽALE, vložek: 2.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4733
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01698 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/15713/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M 3 M Družba za raziskovanje
in storitve d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Medvedova 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 12.100,00 Sit
Ustanovitelji: MENCEJ MATJAŽ, Medve-

dova 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
12.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4734
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01699 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/15721/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DE & DA podjetje za trgovsko,
reklamno in gostinsko dejavnost, d.o.o.,
Hrastnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novi log 19, 1430 HRASTNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠAK JANJA, Novi log

19, 1430 HRASTNIK, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 1. 1992; KOŠAK
SLAVKO, Novi log 19, 1430 HRASTNIK,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4735
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01700 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/15723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Matična številka: 5573599
Firma: MIJOTA trgovina in storitve

d.o.o., Ljubljana, Spodnji Rudnik I/29
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Spodnji Rudnik I/29, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATOŠIČ MILKA, Spodnji

Rudnik I/29, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 12.
1991; MATOŠIČ JOSIP, Spodnji Rudnik
I/29, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4736
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01701 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/15731/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARMONT Proizvodno in trgo-
vsko podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zoletova ulica 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OBLAK ALOJZIJA, Hotavlje

90, 4224 GORENJA VAS, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4737
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01702 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/15737/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGENCIJA ZA SVETOVANJE S
PODROČJA MEDICINE d.o.o., Ljubljana,
Štirnova 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štirnova 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEVTIČ VANDA, Štirnova 8,

1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4738
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01703 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/15743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LIFT podjetje za montažo, ser-
visiranje in popravilo tovornih in oseb-
nih dvigal d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 16, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARSENOV DRAGOMIR,

Bratovševa ploščad 16, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4739
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01704 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/15747/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5573190
Firma: RASTER-GRAFIKA Grafično

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tržaška 41, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRČEK JANEZ, Tržaška

41, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4740
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01705 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/15749/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JURTRADE Trgovsko podjetje,
d.o.o., Gradaška 12, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradaška 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURČEC ŽELJKO, Grada-

ška 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4741
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01706 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/15756/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CCV Računalništvo in trgovina
Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAKSELJ JANEZ, Verov-

škova 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4742
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01707 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/15763/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DENTAG Garbage Disposal
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rob 12, 1314 ROB
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANIMEX CORPORATION,

725 Market St., DE, WILMINGTON, vložek:
6.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1.
1992; BUCIK FRANC, Beblerjev trg 1,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4743
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01708 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/15765/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZEGIT podjetje za trgovino,
uvoz, izvoz in gostinstvo, d.o.o., Ljublja-
na, Jenkova 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jenkova 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZEČEVIĆ SLOBODAN, Je-

nkova 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4744
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01709 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/15772/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RONEL trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Trbovlje, Ulica 1. junija 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 1. junija 7, 1420 TRBO-
VLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUKOVIČ ROMAN, Trg re-

volucije 15, 1420 TRBOVLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 10.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4745
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01762 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/00076/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RESTAVRACIJA REPOVŽ d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kopališka ulica 3, 1230 DOM-

ŽALE
Osnovni kapital: 2.099.274,00 Sit
Ustanovitelji: REPOVŽ ANTON IN IVAN-

KA, Sejmiška 16, 1230 DOMŽALE, vložek:
674.944,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4.
1991; REPOVŽ OTO, Sejmiška 16, 1230
DOMŽALE, vložek: 614.309,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 8. 4. 1991; REPOVŽ TO-
MAŽ, Sejmiška 16, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 613.102,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 4. 1991; GRAMC DRAGO, Simona Jen-
ka, 1230 DOMŽALE, vložek: 31.159,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4. 1991; RAJH
STANE, Župančičeva 7, 1230 DOMŽALE,
vložek: 26.708,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 8. 4. 1991; PETERKA FELIKS, Steg-
ne 26, 1251 MORAVČE, vložek:
18.798,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4.
1991; DIMC ANICA, Depala vas 29, 1230
DOMŽALE, vložek: 15.182,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 8. 4. 1991; LIMONI BOJA-
NA, Šlandrova 7, 1230 DOMŽALE, vložek:
13.607,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4.
1991; BEŠTER DRAGO, Trubarjeva 7,
1230 DOMŽALE, vložek: 10.777,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 4. 1991; KRAM-
BERGER MARIJA, Zg. Jarše 34, 1235 RA-
DOMLJE, vložek: 10.218,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 4. 1991; LUKAN PEPCA,
Mengeška 82, 1236 TRZIN, vložek:
9.162,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4.
1991; UČAKAR MINKA, Češenik 13, 1233
DOB, vložek: 8.994,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 4. 1991; PESTOTNIK FANI, Češ-
njice 8, 1251 MORAVČE, vložek: 8.993,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4. 1991; KRA-
MBERGER MARTIN, Zg. Jarše 34, 1235
RADOMLJE, vložek: 8.852,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 8. 4. 1991; GRAMC BRAN-
KA, Simona Jenka, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 6.048,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 4. 1991; REPOVŽ BOJAN, Pot na Bistri-
co, 1230 DOMŽALE, vložek: 4.920,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 4. 1991; VINČEC
MARJAN, Moste 118, 1218 KOMENDA,
vložek: 4.787,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 4. 1991; KOS TOMAŽ, Cesta OF 9 a,
1234 MENGEŠ, vložek: 3.980,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 4. 1991; REPANŠEK
ANTON, Bolhova 44, 1235 HOMEC, vlo-
žek: 3.865,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 4. 1991; NOVAK DRAGUTIN, Klavčiče-
va 5, 1240 KAMNIK, vložek: 3.350,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 4. 1991; JAKOPIN

SILVA, V. Vlahoviča 7, 1230 DOMŽALE,
vložek: 2.411,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 4. 1991; JAKOPIN SONJA, V. Vlahoviča
7, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.344,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 4. 1991; LAMOV-
ŠEK MAJDA, Moste 80 a, 1218 KOMEN-
DA, vložek: 1.930,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 4. 1991; ZAJC FRANJO, K reak-
torju 15, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, vlo-
žek: 835,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4.
1991.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 17.01.2000 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4746
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01764 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/02360/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5210542
Firma: METALKA INFORMATIKA pod-

jetje za informatiko in organizacijo,
d.o.o. Dalmatinova 2, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dalmatinova 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 364.802,00 Sit
Ustanovitelji: METALKA COMMERCE,

P.O. LJUBLJANA podjetje za zunanjo in no-
tranjo trgovino, inženiring in kooperacije,
Dalmatinova 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
191.521,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 7. 1989; METALKA TRGOVINA, P.O.
LJUBLJANA podjetje za trgovino na drob-
no, Dalmatinova 2, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 106.522,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 7. 1989; METALKA ZASTOPSTVA,
P.O. LJUBLJANA podjetje za zastopanje tu-
jih firm in proizvodnjo, Dalmatinova 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 35.751,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 20. 7. 1989; METALKA
MDS INFORMACIJSKI INŽENIRING P.O.
podjetje za proizvodnjo računalniške opre-
me in storitve računalniškega inženiringa
Ljubljana, Titova 33, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 27.360,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 7. 1989; METALKA ISTRA P.O.VRTO-
JBA MEDNARODNI MEJNI PREHOD pod-
jetje za maloobmejni promet, Mednarodni
mejni prehod, 5000 VRTOJBA, vložek:
3.648,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 7.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4747
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01765 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/03672/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ODVETNIŠKA PISARNA EMO-
NA d.o.o. Šmartinska 130 Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 130, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 71.622,00 Sit
Ustanovitelji: DO EMONA HOTELI TOZD

HOTEL BERNARDIN, Bernardin, Obala 2,
6320 PORTOROŽ, vložek: 1.452,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; DO
EMONA GLOBOTUR, Šmartinska 130,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.590,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; DO
EMONA INŽENIRING, Šmartinska 130,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.124,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; DO
EMONA IPKO, Kamnik pod Krimom 146,
1240 KAMNIK, vložek: 328,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 26. 12. 1989; DSS SOZD
EMONA, Šmartinska 130, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 328,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 26. 12. 1989; DO EMONA MEKUR,
Šmartinska 130, 1000 LJUBLJANA, vložek:
12.554,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; ALIČ SLAVA, Setnik 4a,
1355 POLHOV GRADEC, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989;
KOVAČ METOD, Na Straški vrh 18, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 26. 12. 1989; PIPAN ANTON,
Čepovanska 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; RIGLER JANEZ, Korytkova 17, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 26. 12. 1989; DO AGROE-
MONA TOZD TOVARNA MOČNIH KRMIL,
Kavčičeva 72, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.014,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; DO AGROEMONA POLJEDELSTVO
GOVEDOREJA PRAŠIČEREJA, Ihan 48,
1230 IHAN, vložek: 2.623,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 26. 12. 1989; EOMONA
KMETIJSKA ZADRUGA, Kidričeva 14,
1230 DOMŽALE, vložek: 843,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; DO EMO-
NA MESNA INDUSTRIJA, Agrokombinatska
63, 1129 LJUBLJANA ZALOG, vložek:
5.387,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; DO EMONA RIBARSTVO, Kardelje-
va 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 562,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989;
DO EMONA COMMERCE, Šmartinska
130, 1000 LJUBLJANA, vložek: 12.272,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989;
DO EMONA COMMERCE OBALA, Verdije-
va 4, 6000 KOPER, vložek: 8.713,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; DO
EMONA BLAGOVNI CENTER, Šmartinska
130, 1000 LJUBLJANA, vložek: 9.415,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989;
DO MAKSIMARKET, Trg revolucije 1, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.590,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 26. 12. 1989; DO EMONA

MERKUR, Murkova 2, 2250 PTUJ, vložek:
1.827,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; MUHIČ TILKA, Ceneta Štuparja 132
a, 1000 LJUBLJANA ČRNUČE, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; ŠKOF SAŠO, ulica Vide Pregarčeve
10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4748
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01766 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/05838/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: O’MELL podjetje za inženiring
segmentnih površin, Kočevje d.o.o. Ko-
čevje, Tomšičeva 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomšičeva 9, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 63.500,00 Sit
Ustanovitelji: MELAMIN, KEMIČNA TO-

VARNA Kočevje, p.o., Tomšičeva 9, 1330
KOČEVJE, vložek: 63.500,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 28. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4749
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01767 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/06227/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGOVSKO POSLOVNI CEN-
TER Litijska 38, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Litijska 38, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.070,00 Sit
Ustanovitelji: KS ŠTEPANJA VAS, Vlaho-

vičeva 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
115,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12.
1989; SGP GORICA, Tolminskih puntarjev
12, 5000 NOVA GORICA, vložek: 115,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1989;
GAJUR AZIZI, Zaloška c. 186, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 115,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 14. 12. 1989; AMERŠEK VILI, Po-

kopališka 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
115,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12.
1989; NIKOLIČ DRAGAN, Malči Beličeve
54, 1000 LJUBLJANA, vložek: 115,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; PETE-
RLIN EDO, Pod lipami 76, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 115,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 14. 12. 1989; LOTERIJA SLOVENIJE,
Trubarjeva 79, 1000 LJUBLJANA, vložek:
115,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12.
1989; PANČUR NEŽKA, Pri malem kamnu,
1000 LJUBLJANA, vložek: 115,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; ZUPAN
MARJAN, Savska 13, 4260 BLED, vložek:
115,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12.
1989; BRIVSKO-FRIZERSKO PODJETJE,
Trdinova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
115,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12.
1989; LESNINA, TOZD MAVRICA, Reslje-
va 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 115,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; LB
GOSPODARSKA BANKA, Šmartinska 132,
1000 LJUBLJANA, vložek: 115,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; PODJET-
JE ZA PTT PROMET, Tržaška 68 a, 1000
LJUBLJANA, vložek: 115,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 14. 12. 1989; NOVAK JANEZ,
Videm 332 f, 1312 DOBREPOLJE, vložek:
115,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12.
1989; JANEŽIČ RUDI, Sneberska 110,
1000 LJUBLJANA, vložek: 115,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; ČERNE
IZTOK, Reboljeva 11, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 57,50 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; GRUDEN PETER, Rebolje-
va 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 57,50
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1989;
KLINAR ALEŠ, Gotska 7, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 115,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 14. 12. 1989; SLOVENSKA KNJIGA,
Litijska 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
115,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4750
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01768 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/12510/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIMNIKARSTVO ŠIŠKA d.o.o.
Podjetje za izvajanje dimnikarske dejav-
nosti Ljubljana, Linhartova 62 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 62 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIMNIKARSKO PODJET-

JE p.o., Linhartova 62 a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.080,00 Sit, ne  odgovarja,
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vstop: 26. 4. 1991; DELIČ ŽORAN, Ljub-
ljana, 1000 LJUBLJANA, vložek: 560,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 4. 1991; NI-
KOLIČ DUŠAN, Ljubljana, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 560,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 26. 4. 1991; ŠUKALO STANKO, Ljub-
ljana, 1000 LJUBLJANA, vložek: 560,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 4. 1991; VA-
LJAK ŠTEFAN, Ljubljana, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 560,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 26. 4. 1991; FRANJIČ MARJAN, Ljub-
ljana, 1000 LJUBLJANA, vložek: 560,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 4. 1991; GA-
ŠPARIČ BRANKO, Ljubljana, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 560,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 4. 1991; AJDINOVIČ MILE, Lju-
bljana, 1000 LJUBLJANA, vložek: 560,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4751
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01769 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/12512/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIMNIKARSTVO CENTER d.o.o.
Podjetje za izvajanje dimnikarske dejav-
nosti Ljubljana, Linhartova 62 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 62 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIMNIKARSKO PODJET-

JE p.o., Linhartova 62 a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.080,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 4. 1991; STANJKO VINCENC,
Ljubljana, 1000 LJUBLJANA, vložek:
560,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 4.
1991; BOŽIČ MILENKO, Ljubljana, 1000
LJUBLJANA, vložek: 560,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 26. 4. 1991; ZAJIČ SABAHU-
DIN, Ljubljana, 1000 LJUBLJANA, vložek:
560,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 4.
1991; ZEMLJARIČ MIRAN, Ljubljana, 1000
LJUBLJANA, vložek: 560,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 26. 4. 1991; KENJE JOŽE,
Ljubljana, 1000 LJUBLJANA, vložek:
560,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 4.
1991; KOSI VINKO, Ljubljana, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 560,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 4. 1991; MARTINOVIČ IVAN,
Ljubljana, 1000 LJUBLJANA, vložek:
560,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4752
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01770 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/12513/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIMNIKARSTVO MOSTE-POLJE
d.o.o. Podjetje za izvajanje dimnikarske
dejavnosti Ljubljana, Linhartova 62 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 62 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIMNIKARSKO PODJET-

JE p.o., Linhartova 62 a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.160,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 4. 1991; KRAMAR JOŽEF, Lju-
bljana, 1000 LJUBLJANA, vložek: 640,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 4. 1991; MI-
HAJLOVIČ ŽELJKO, Ljubljana, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 640,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 4. 1991; PREKUPEC IVAN, Lju-
bljana, 1000 LJUBLJANA, vložek: 640,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 4. 1991; ŠK-
REBEC ALOJZ, Ljubljana, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 640,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 26. 4. 1991; TADIČ DRAGAN, Ljublja-
na, 1000 LJUBLJANA, vložek: 640,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 4. 1991; DRO-
BEC FRANC, Ljubljana, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 640,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4753
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01771 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/16922/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROMONT trgovina, d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot k sejmišču 30, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: IMP PROMONT projektira-

nje, montaža, d.o.o., Ljubljana, Pot k sejmi-
šču 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4754
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01772 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/20300/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BINTEX podjetje za mednarod-
no poslovanje d.o.o. Ljubljana, Sloven-
ska c. 27-29

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska c. 27-29, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUGOTEXTIL IMPEX p.o.

Ljubljana, Slovenska c. 27, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 49.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 1. 10. 1992; VUNARSKI KO-
MBINAT TODOR Todor Cipovski-Merđan,
Teteks, Tetovo, Teteks, TETOVO, vložek:
51.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 10.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4755
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01773 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/20519/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POSLOVNO GOSPODARSKI
CENTER MENGEŠ d.o.o., Mengeš, Šol-
ska ulica 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šolska ulica 4, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KPC JABLE p.o. Loka, Gra-

jska 1, 1234 MENGEŠ, vložek: 49.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 10. 1992;
EDIGS d.o.o., Liparjeva 6, 1234 MENGEŠ,
vložek: 51.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 14. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
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sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4756
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01774 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/20353/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SCT-BAU HOLDING podjetje za
gradbeništvo in inženiring, d.o.o. Ljub-
ljana, Slovenska 56

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska 56, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 12.540.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAU HOLDING A. G., Osten-

burgerstrasse 27, A-9800 SPITTAL, AVSTRI-
JA, vložek: 6.520.800,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 2. 6. 1992; SLOVENIJA CESTE TEH-
NIKA OBNOVA P.O., Titova cesta 38, 1000
LJUBLJANA, vložek: 6.019.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4757
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01775 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/21074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IMP ELEKTROENERGETIKA
proizvodnja, inženiring, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Vojkova 58

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 58, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: IMP TOVARNA ELEKTRO-

ENERGETSKIH NAPRAV d.o.o., Vojkova
58, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4758
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01776 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/22693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŽENAL d.o.o., Aranžerstvo, ob-
likovanje in izdelava dekorativnih pred-
metov

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Brdo 40 c, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 150.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZONTA DAMJAN, Marinkov

trg 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
75.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1992; ŽEN PAVLA ALENKA, Cesta
na Brdo 40 c, 1000 LJUBLJANA, vložek:
75.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4759
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01777 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/22884/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOPSPORTING trgovina na ve-
liko d.o.o., Ajdovščina 1, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ajdovščina 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 108.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSANA JASMINA, Ulica

15. maja 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
108.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4760
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01779 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/23815/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KUMAR gradbeno in trgovsko
podjetje, d.o.o. Pijava Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pijava gorica 190, 1291 ŠKO-
FLJICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUMAR PETER, Pijava Go-

rica 190, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 6. 1993.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 8.12.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4761
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01780 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/13338/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAAH podjetje za varovanje
premoženja, trgovino in servis d.o.o., Vr-
hnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta krimskega odreda 8,
1360 VRHNIKA

Osnovni kapital: 11.333,90 Sit
Ustanovitelji: HRESTAK MARJAN, C.Kri-

mskega odreda 8, 1360 VRHNIKA, vložek:
11.333,90 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 9.
1991.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 16.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4762
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01781 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/11298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UNITRANS podjetje za medna-
rodno in notranjo špedicijo, carinsko po-
sredovanje in trgovino d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklošičeva 38, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.002.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENZIA JANKO, Ul. naro-

dne zaščite 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 2.
1991; A-Ž CONSULTING D.O.O., Mikloši-
čeva 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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1.000.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 12. 1991.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 9.12.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4763
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01796 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/06786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AMON FISHING SERVICE Pod-
jetje za poučevanje, organizacijo in za-
stopanje Krka, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Znojile 26, 1301 KRKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AMON DUŠAN, Znojile 26,

1301 KRKA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 27. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4764
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01798 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21380/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZOO AQUA-TERRA podjetje za
trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bogatajeva 4, 1215 MEDVO-
DE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK DULAR KAR-

MEN, Bogatajeva 4, 1215 MEDVODE, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4765
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01799 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BORDERLINE d.o.o. trgovina,
marketing, turizem Ljubljana, Pasterko-
va pot 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pasterkova pot 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČELJO DENIS, Pasterkova

pot 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4766
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01800 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21413/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEHR Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Perkova 15, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 124.500,00 Sit
Ustanovitelji: MOVERN IVAN, Perkova

15, 1240 KAMNIK, vložek: 124.500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4767
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01801 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21425/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FIT LINE d.o.o. Ljubljana, Gra-
den 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Graden 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 106.000,00 Sit

Ustanovitelji: ZALAZNIK IGOR, Pot čez
gmajno 86, 1000 LJUBLJANA, vložek:
106.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4768
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01802 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21469/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VALAT založništvo, trgovina in
svetovanje d.o.o. Ljubljana, Slovenčeva
78

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenčeva 78, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 101.820,00 Sit
Ustanovitelji: LJUBETIČ LJUBO, Sloven-

čeva 78, 1000 LJUBLJANA, vložek:
101.820,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4769
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01803 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21470/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARIPOSA Trgovsko in proiz-
vodno podjetje, d.o.o., Ljubljana-Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Agrokombinatska 6/a, 1211
LJUBLJANA-POLJE

Osnovni kapital: 102.000,00 Sit
Ustanovitelji: KURUZOVIĆ EDIN, Agro-

kombinatska 6/a, 1260 LJUBLJANA-PO-
LJE, vložek: 34.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 13. 1. 1993; KURUZOVIĆ ERMIN,
Agrokombinatska 6/a, 1260 LJUBLJA-
NA-POLJE, vložek: 34.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 13. 1. 1993; KOLMAN RO-
BERT, Agrokombinatska 6/a, 1260 LJUB-
LJANA-POLJE, vložek: 34.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 1. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4770
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01804 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21528/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEKTROSTIL inženiring, gra-
dbeništvo, elektro in strojne instalacije,
gostinstvo in turizem, trgovina, proizvo-
dnja, storitve

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dvori Preska 12, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽELJ ANTON, Glinško-

va ploščad 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4771
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01805 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21598/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JURKO gradbeništvo, storitve
in trgovina d.o.o. Ljubljana, Maroltova 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maroltova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURIČ MARIJAN, Marolto-

va 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4772
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01806 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PANDO turizem, trgovina,
d.o.o., Medvode, Kalanova 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kalanova 3, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PANDŽA RANKO, Kalano-

va 3, 1215 MEDVODE, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4773
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01807 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOZARA turizem, trgovina, grad-
beništvo, d.o.o. Ljubljana, Ižanska 398 U

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ižanska 398 U., 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROLIĆ DJURO, Ižanska

398 U, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4774
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01808 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GOLDEN M & M d.o.o. Podjetje
za trgovino, gostinstvo, turizem, proiz-
vodnjo in posredništvo, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V Karlovce 45, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VARGA-SLIMŠEK MIJA, V

Karlovce 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4775
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01810 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21694/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ABAX trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana Smrekarjeva 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smrekarjeva 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEMBSKY VLADIMIR, Le-

včeva 13a, 1234 MENGEŠ, vložek:
25.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 12.
1992; JAZBEC MATJAŽ, Linhartova 36,
1000 LJUBLJANA, vložek: 25.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 12. 1992; JELČIČ
MARKO, Smrekarjeva 11, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 6. 12. 1992; KRAMBERGER SLAV-
KO, Zrkovci 55, 2000 MARIBOR, vložek:
10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 12.
1992; DUH BRANE, Posavskega 26, 1000
LJUBLJANA, vložek: 10.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 6. 12. 1992; REMŠKAR
ROBERT, Rimska 11, 1360 VRHNIKA, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 12. 1992; BAŠIN RAJKO, Marinkov trg
14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4776
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01811 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21711/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SLOVENSKO-NEMŠKI INTER-
NATIONALCOMMERCE trgovina in stori-
tve, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradnikove brigade 11, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 630.000,00 Sit
Ustanovitelji: FREIHERR HORNECK FE-

RDINAND VON WEINHEIM, Larchenstr. 10,
BERNA BERNAU, CHIEMSEE, vložek:
252.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 1. 1993; FREIIN HORNECK THERE-
SIA VON WEINHEIM, Larchenstr. 10, BER-
NAU, CHIEMSEE, vložek: 252.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 1. 1993; FA. RO-
SSBAUM GMBH & CO. KG, ., ROSENHE-
IM, vložek: 94.500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 1. 1993; POGAČAR HELENA,
Trebinjska 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
31.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4777
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01812 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21721/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOMEN INTERIER podjetje za
proizvodnjo, trgovino, marketing in dist-
ribucijo, d.o.o., Ljubljana, Pod jezom 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod jezom 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERŠIČ DRAGA, Pod je-

zom 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4778
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01813 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21735/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M.REAL Podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Grosup-
lje, Stritarjeva 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stritarjeva 13, 1290 GROSUP-
LJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINČIČ IVAN, Stritarje-

va 13, 1290 GROSUPLJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4779
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01814 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PLOT LES Mizarstvo, parketar-
stvo in zunanja trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, Cesta XVIII divizije 154

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta XVIII divizije 154, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 117.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLOT MARKO, Cesta XVII

divizije 154, 1000 LJUBLJANA, vložek:
117.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4780
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01815 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARCHTRADE projektiranje in
trgovina d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 107, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: FURLAN MIHA, Stara Vrhni-
ka 114, 1360 VRHNIKA, vložek: 760,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; LE-
NARŠIČ MATIJA, Cesta Dolomitskega odre-
da 48, 1351 LOG PRI BREZOVICI, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; WEISSEISEN BRANE, Tončka Dež-
mana 8, 4000 KRANJ, vložek: 740,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4781
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01817 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIPLOMAT-SERVIS d.o.o. Pod-
jetje za gostinjsko turistični in trgov. co-
nsalting

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorenjskega odreda 2, 1215
MEDVODE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSELI JOŽE, Cesta J. Pla-

tiše 7, 4000 KRANJ, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4782
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01818 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21759/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MURNČEK d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino živlskih in neživil-
skih proizvodov, marketing, gostinstvo,
turizem, storitve, zunanjo trgovino, za-
stopanje...

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Levičnikova 2/a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ABSEC ANDREJA, Levič-

nikova 2/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 2.
1993; ABSEC MARIJA, Levičnikova 2/a,
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1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4783
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01819 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21762/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MENGOTLAK Gradbeno in tr-
govsko podjetje d.o.o. Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska c. 2/a, 1234 ME-
NGEŠ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURAVEC MARJAN, Ko-

lodvorska c. 2/a, 1234 MENGEŠ, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4784
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01820 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21770/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WINTEX Proizvodnja, storitve,
trgovina d.o.o. Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grčarevec št. 19, 1370 LO-
GATEC

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMAR ZORANA, Grčare-

vec 19, 1370 LOGATEC, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4785
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01821 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21795/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HOLLAND TRADING trgovsko
podjetje, d.o.o. Ljubljana, Celovška ce-
sta 85

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška cesta 85, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOKOVŠEK FRANC, Celo-

vška 85, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 12.
1992; ALBERTUS JOHANNES, Dommelst-
raat 43, HALMOND, NIZOZEMSKA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 12.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4786
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01822 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21854/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAD EUROPE CORPORATION
KERIN Družba za proizvodnjo in investi-
cijski inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podhruška n.h., 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TAD CORPORATION JA-

PONSKA, 2-6-13 Naritanishi, SIGUNAMI-
KU, TOKIO, JAPONSKA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 1. 1993; BO-
DULJAK MARKO, Sv. Mateja 129, ZAG-
REB, HRVATSKA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 1. 1993; BODULJAK
BORIS, Vlaška 68, ZAGREB, HRVATSKA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 1. 1993; KERIN JOŽE, Medvedova 20,
1240 KAMNIK, vložek: 31.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 1. 1993; STEMBER-
GER BORIS, Mucherjeva 3, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 9.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 1. 1993; IVANOVSKI BO-
RIS, Vojkova 91, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 20.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 1. 1993; NOVAK BARBARA, Slamnika-
rska 6, 1234 MENGEŠ, vložek: 15.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 1. 1993; KE-
RIN TOMAŽ, Medvedova 20, 1240 KAM-

NIK, vložek: 15.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 21. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4787
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01823 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21867/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KAVELJ d.o.o. Trgovina na ve-
liko in malo, export, import, turizem, go-
stinstvo, hotelirstvo, proizvodnja, goje-
nje živali, komisijska prodaja

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Komandanta Staneta 8,
1215 MEDVODE

Osnovni kapital: 160.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIVK IGOR, Goričane 56

a, 1215 MEDVODE, vložek: 144.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 11. 1992;
KOVAČIČ ALEŠ, Klemenčičeva 1, 1000
LJUBLJANA, vložek: 16.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 26. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4788
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01824 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21868/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BASTOR Podjetje za trgovino,
marketing in storitve d.o.o. Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Češnjice št. 9, 1223 BLAGO-
VICA

Osnovni kapital: 124.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERK VLADIMIR, Češnjice

št. 9, 1223 BLAGOVICA, vložek:
124.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4789
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01825 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21903/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FADAMS d.o.o., podjetje za za-
ključna in obrtniška dela v gradbeništ-
vu, Ljubljana, Potrčeva 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Potrčeva 16, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 268.640,00 Sit
Ustanovitelji: LOKAR FRANC, Potrčeva

16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 268.640,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4790
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01826 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COMPUTER PRODUCTS raču-
nalništvo, uvoz-izvoz d.o.o. Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kebetova 7, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAFNER MARKO, Kebe-

tova 7, 1215 MEDVODE, vložek:
35.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 12. 1992; ELCOM S.R.L., Corso Italija
149, GORIZIA, vložek: 20.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 12. 1992; EUROSE-
RVICE S.N.C. DI CEJ A & C, Androna della
Pergola 26, GORIZIA, ITALIJA, vložek:
45.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4791
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01827 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/21932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PALTIK proizvodnja, trgovina
na debelo in drobno, izvoz uvoz, inženi-
ring d.o.o., Medvode, Škofjeloška 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škofjeloška 13, 1215 MED-
VODE

Osnovni kapital: 115.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRAH ALOJZIJ, Škofjelo-

ška 13, 1215 MEDVODE, vložek:
115.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4792
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01856 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/19578/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOMUS - CZP center za zašči-
to potrošnikov d.o.o. Ljubljana, Sloven-
ska cesta 2, 61000 Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska cesta 17, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 986.414,00 Sit
Ustanovitelji: DOMUS, D.O.O., Sloven-

ska c. 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
160.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 2. 1992; ANZELJC ANA, Vogelna 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 33.057,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 11. 1992; BO-
JEC-STEGENŠEK META, Celovška 143,
1000 LJUBLJANA, vložek: 33.057,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 11. 1992; BRE-
SKVAR DUŠICA, Rimska 2, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 41.322,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 11. 1992; ČUBER VES-
NA, Brilejeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
165.265,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 11. 1992; DOVJAK META, Smrtnikova
4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 33.057,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 11. 1992;
JANKOVIČ IVANA, Kvedrova 3, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 33.057,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 11. 1992; KOCH VERE-
NA, Klemenova 144, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 41.322,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 12. 11. 1992; MATUŠEK DOMINIK,
Bijedičeva 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
33.057,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 11. 1992; MIHELIČ ANA MARIJA, Pre-
log 114, 1230 DOMŽALE, vložek:

33.057,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 11. 1992; MOHAR MARJETA, Polje
477, 1000 LJUBLJANA, vložek: 33.057,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 11. 1992;
PRIJATELJ METKA, Vrhovci X/13, 1000
LJUBLJANA, vložek: 33.057,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 12. 11. 1992; REPIČ KAT-
JA, Bratov Učakar 110, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 33.057,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 12. 11. 1992; STROPNIK NADA, Štu-
rmova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
33.057,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 11. 1992; TOPLAK MARIJA, Spomeni-
ška pot 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
41.322,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 11. 1992; TRČEK ANDREJA, Mlinska
pot 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
41.322,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 11. 1992; VRANOVIĆ DANICA, Krako-
vska 33, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.265,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 11.
1992; MATUŠEK TATJANA, Bijedičeva 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.265,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 11. 1992; FRID-
RIH ROBERT, Tržaška c. 270 b, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 8.265,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 11. 1992; TANKO MIRA,
Ižanska 142, 1000 LJUBLJANA, vložek:
41.321,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 11. 1992; STANIČ MARIJA, Rimska 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 49.585,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 11. 1992; SUN-
ČIČ JELENA, Soška 32, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 8.265,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 11. 1992; HOZJAN TADEJA,
Stožice 45 b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.265,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 11.
1992; PEHLIĆ HIMA, Posavskega 20,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.265,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 11. 1992; GAR-
BAS ANA MARIJA, Malo Mlačevo 10, 1290
GROSUPLJE, vložek: 8.265,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 12. 11. 1992; LAMPIČ ME-
LITA, Zavetiška 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.265,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 11. 1992; BLAHA LIDIJA, Zg. Game-
ljne 42 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.265,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 11.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4793
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01874 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/21368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELDA d.o.o., podjetje za izvoz -
uvoz, zastopanje, konsignacijo in trgovi-
no, Kunaverjeva 3, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Kunaverjeva 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEBEVC STANISLAVA, Ku-

naverjeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
49.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12.
1992; MARENIČ DARIO, Zrinskih 62, ZA-
GRE ZAGREB, HRVAŠKA, vložek:
51.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4794
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01875 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/21655/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MONDE d.o.o., rent a car, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Einspielerjeva 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANKOVIČ MLADEN, Na

Korošci 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 1.
1993; RADOVANOVIĆ ZLATKO, Celovška
264, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4795
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01876 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/21751/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BGB Trgovina, inženiring in ko-
operacija, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška 151, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 12.266.624,80 Sit
Ustanovitelji: BABNIK JANEZ, Polje C.

30/VIII, 1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
4.088.874,93 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 1. 1993; BABNIK TOMAŽ, Polje, C.

34/X, 1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
4.088.874,93 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 1. 1993; GRČAR BORJA, Polje 9,
1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
4.088.874,93 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4796
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01877 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/21962/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KORKO COMMERCE gradbe-
na mehanizacija, avtoprevozništvo, ose-
bne storitve, izvoz - uvoz, D.O.O.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 67, 1218 KOMEN-
DA

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORBAR JANEZ, Glavarje-

va 67, 1218 KOMENDA, vložek:
120.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4797
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01878 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/06284/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KAMIONTRADE trgovina z av-
tomobili in rezervnimi deli, d.o.o. Cesta
II. grupe odredov, Dobrunje pri Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta II. grupe odredov, 1261
DOBRUNJE PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 3.152.000,00 Sit
Ustanovitelji: REMEC PAVEL, Cesta II.

grupe odr. 27/b, 1261 DOBRUNJE PRI
LJUBLJANI, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 28. 2. 1990; REMEC MA-
RIJA, Cesta II. grupe odr. 27/b, 1261 DO-
BRUNJE PRI LJUBLJANI, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 2. 1990; CA-
MPA GIORGINI ALEKSANDER, Via g. Ver-

ga 1, TRST, ITALIJA, vložek: 3.150.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4798
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01879 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/06736/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: YUBAT podjetje za projektira-
nje, proizvodnjo in montažo specialnih
senčil in sklepov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Dolomitskega odreda
92, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: POSLOVNA SKUPNOST

SAVA, Grablovičeva 30, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 10. 1989; PODBORŠEK ANTON, Po-
savskega 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 10.
1989; KUKOVIČ JANEZ, Črnivška 8, 1240
KAMNIK, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 29. 10. 1989; BAT ACESSORI, Via
Volta 12, NOVENTA DI PIAVE, ITALIJA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 10. 1989; LIČEN ZMAGO, C. Dolomit-
skega odreda 92, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 10. 1989; POZD METALKA SKOPLJE,
Ul. Fuštanska b.b., SKOPLJE, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4799
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01882 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/11729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIAGONAL EUROPA špedicija,
transport, posredovanje in zastopanje v
mednarodnem in domačem prometu,
d.o.o., Ljubljana, Kamnogoriška 44

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Kamnogoroška 44, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESAR LUDVIK, Zadniki 7,

1316 ORTNEK, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4800
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01883 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/11731/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IUS-TEH podjetje za zastopa-
nje in posredovanje d.o.o., Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg zbora odposlancev 1,
1330 KOČEVJE

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: STOŠIČ IVAN, TRG ZBORA

ODPOSLANCEV 1, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.050,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1.
1991; KRIŽMAN TOMAŽ, Kajuhovo naselje
32, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.050,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4801
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01884 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/11736/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LIMES trgovina, posredništvo,
inženiring in razvoj, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomačevo 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOLIMAL SAŠO, Povšeto-

va 104 e, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4802
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01885 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/11780/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JEZEBEL podjetje za svetova-
nje, marketing in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Mucherjeva 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mucherjeva 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOVK LJUBOMIRA, Muc-

herjeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4803
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01886 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/11823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRO-TEC podjetje za izdelavo
in obdelavo kovinskih predmetov d.o.o.,
Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ponoviška 8, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRHOVEC JOŽEF, Pono-

viška 8, 1270 LITIJA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4804
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01887 z dne 31. 1.

2000 pod št. vložka 1/11861/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRIPS Računalniški inženiring,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kerstnikova 3, 1233 DOB PRI
DOMŽALAH

Osnovni kapital: 2.010,00 Sit
Ustanovitelji: RUTAR MARE, Kerstnikova

3, 1233 DOB PRI DOMŽALAH, vložek:
670,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 1. 1991;
ILIJA PAVEL, Želodnik št. 12, 1230 DOM-
ŽALE, vložek: 670,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 9. 1. 1991; ILIJA STANISLAV, Želod-
nik št. 12, 1230 DOMŽALE, vložek: 670,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4805
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01888 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/11882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOSTART podjetje za trgov-
sko in servisno dejavnost d.o.o., Škoflji-
ca, Pod strahom 40

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod strahom 40, 1291 ŠKOF-
LJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILINKOVIČ RAJKO, Pod

strahom 40, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4806
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01889 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/11883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AKS COMPANY proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje d.o.o.,
Ljubljana



Stran 1120 / Št. 18 / 29. 2. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 58, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: KABASHI MUJE, Selo Po-

ljance, SRBICA, vložek: 10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4807
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01890 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/11903/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTERPROM inženiring in trgo-
vina, d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhpolje 49, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KVAS BREDA, Vrhpolje

156, 1240 KAMNIK, vložek: 1.500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1990; KRO-
PIVŠEK MIROSLAV, Vrhpolje 49, 1240 KA-
MNIK, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4808
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01891 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/11904/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VELB podjetje za trgovino, turi-
zem, gostinstvo, posredništvo, zastopa-
nje in proizvodnjo, doma in v tujini,
d.o.o., Kamnik, Sadnikarjeva 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sadnikarjeva 2, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELČIČ BORIS, Trstenja-

kova 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 12.
1990; ŠUBELJ SONJA, Sadnikarjeva 2,

1240 KAMNIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4809
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01892 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/11954/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NAJGER podjetje za trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Šmarska 60

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmarska 60, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NAJGER JANEZ, Šmarska

60, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4810
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01893 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/11986/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RESPEX gostinstvo, turizem, in-
ženiring, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rudnik 13, 1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPANŠEK JANEZ, Rud-

nik 13, 1235 RADOMLJE, vložek:
1.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1990; SPRUK MAJA, Kamniška 3, 1230
DOMŽALE, vložek: 800,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4811
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01894 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/11988/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EURO-PERF zunanja in notra-
nja trgovina ter proizvodnja, Male Lašče
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Male Lašče 104, 1315 VELI-
KE LAŠČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETERLIN F. RADO, Male

Lašče 104, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4812
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01895 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/11992/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GREENPARK export-import,
podjetje za notranjo in zunanjo trgovi-
no, d.o.o., Simončičeva 9, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Simončičeva 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 513.027,00 Sit
Ustanovitelji: LIAO YI CHIEN, Simonči-

čeva 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
512.227,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 10. 1993; WU YU TSUEN, Simončiče-
va 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4813
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01896 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/11995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: THEMA & CO. zastopstva, pro-
izvodnja in prodaja orodij in strojev za
obdelavo lesa export-import, d.o.o., Do-
mžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stritarjeva 20, Vir, 1230 DO-
MŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RESNIK PAVLE, Stritarjeva

št. 20, 1230 DOMŽALE, VIR, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4814
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01897 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12008/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIZJAN AGRO MATERIALI trgo-
vsko podjetje d.o.o., Savlje 87, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savlje 87, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAN JANKO, Jeranova

2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4815
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01898 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12041/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGOSTIL proizvodno, trgov-
sko in posredniško podjetje d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ceneta Štuparja 19, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OZIMEK MAKSIMILJANA,

Črtomirova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:

1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 2.
1991; OZIMEK DRAGO, Črtomirova 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4816
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01899 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12060/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TECHNOTECH trgovska druž-
ba d.o.o., Glavarjeva 12, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRAJER MIHA, Glavarjeva

12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 2. 1991; KLE-
INDIENST ROK, Cankarjeva 4, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 11. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4817
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01900 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELMIT podjetje za trgovino in
poslovne storitve družba z omejeno od-
govornostjo, Sitarjevška 63, Litija d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sitarjevška 63, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUZGA MILENA, Sitarjev-

ška 63, 1270 LITIJA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4818
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01901 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SMUČ podjetje za gostinske
storitve in trgovino d.o.o., Litija, Ulica
25. maja 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 25. maja 6, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMŽAR PRIMOŽ, Ul.

25. maja 6, 1270 LITIJA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 2. 1991; NE-
MEC KREŠO, Pod ostrim vrhom 41, 1420
TRBOVLJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 26. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4819
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01902 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12115/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HIPO 91 trgovina, gradbeništ-
vo, kmetijstvo in inženiring d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stožice 1 a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: WERBOLE STANISLAV,

Kvedrova 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 1.
1991; SLAVIČ BORIS, Klopčičeva 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 7. 1. 1991; WERBOLE DAR-
KO, Leninov trg 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 1.
1991; RIZVIĆ HUSEIN, Ul. borca Petra 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
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družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4820
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01903 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALPEINVEST podjetje za trgo-
vino, marketing, gostinstvo in turizem,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Mašera Spasića 11,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEDEIĆ SAŠA, Bratovševa

pl. 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4821
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01904 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NE-RAD trgovsko-gostinsko
podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 48, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADMANOVIĆ NEDE-

LJKO, Vojkova 48, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4822
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01905 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADRIATIK TOURS turizem in tr-
govina d.o.o., Cesta 20. julija 2c, Zagor-
je

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 20. julija 2 c, 1410 ZA-
GORJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMRKOLJ BORIS, Ul. 1.

junija 11, 1420 TRBOVLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4823
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01906 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12242/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIZJAN ŽIVILA trgovsko podje-
tje d.o.o., Savlje 87, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savlje 87, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAN JANKO, Jeranova

2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4824
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01907 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PURGA podjetje za obrtne sto-
ritve, gostinstvo in turizem d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomišelj 34 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČRNIČ ROMAN, Toplarni-

ška 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4825
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01908 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RAUH trgovsko, proizvodno,
uvozno-izvozno podjetje, posredovanje,
zastopstva d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malgajeva 16, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAUH STANE, Malgajeva

16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4826
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01909 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12283/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MA & SI d.o.o., podjetje za tr-
govino, zastopanje, posredovanje, mar-
keting in izvoz-uvoz, Ljubljana, Popovi-
čeva 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Popovičeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRNAD VELIMIR, Popovi-

čeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-4827
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01910 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12284/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INES & CO d.o.o., Ljubljana, vul-
kanizerstvo, vzdrževanje vozil, trgovina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kumrovška 19, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOP ZVONKO, Jelovec 4,

2321 MAKOLE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 1. 1991; ČOP SLAV-
KA, Kumrovška 19, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4828
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01911 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12383/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DVOR proizvodno, trgovsko in
gostinsko turistično podjetje v zasebni
lasti d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dvor 8 a, 1211 LJUBLJA-
NA-ŠENTVID

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEPEN DAMJAN, Dvor 8

a, 1211 LJUBLJANA-ŠENTVID, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1990; NEDELJKO KATARINA, Dvor 8,
1211 LJUBLJANA-ŠENTVID, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1990; PETERKA IRENA, Dvor 8, 1211 LJU-
BLJANA-ŠENTVID, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4829
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01912 z dne 31. 1.

2000 pod št. vložka 1/12399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CENTER ZA POSLOVNO INFO-
RMATIKO IN SVETOVANJE d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kardeljeva ploščad 1, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CENTER ZA MEDNAROD-

NO SODELOVANJE IN RAZVOJ p.o., Kar-
deljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.935,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1991; ADLEŠIČ ZLATKO, Trnovska
2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 470,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 3. 1991; BOHTE
GORAZD, Tržaška 47, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1991; BREGAR ANTON, Novo Polje
c. XV/7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 430,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 3. 1991; BU-
DIŠIN LUKIN MAJA, Reboljeva 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 45,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 27. 3. 1991; ČELIGOJ MOJ-
CA, Gregorčičeva 23/a, 6250 ILIRSKA BI-
STRICA, vložek: 70,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 3. 1991; DANEU LIDIJA, Kogo-
jeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 90,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 3. 1991; DE-
ŽMAN BOŠTJAN, C.III. bat. VDV, 8233 MI-
RNA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 3. 1991; DJALIL USMAN, Žiko-
va 1, 1240 KAMNIK, vložek: 70,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 3. 1991; DRMAŽ DA-
RINKA, Jamnikarjeva 8, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 45,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1991; DROL NOVAK ŽIVA, Ul. 29.
Hercegovske divizije 7, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 440,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1991; GALIČ ANTON, Soška 72,
1000 LJUBLJANA, vložek: 70,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 3. 1991; HRASTNIK
JASNA, Peričeva 38, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 70,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1991; HVASTIJA BRANKO, Cene
Štupar 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
470,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 3.
1991; JAVORNIK NIVES, Grafenauerjeva
19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 430,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 3. 1991; KOŠAK
MAJA, Opekarska 21, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 210,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1991; KOVŠE TANJA, Bratovševa
ploščad 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
140,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 3.
1991; MEJAK MIRAN, Einspielerjeva 5/a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 360,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 3. 1991; MRAK MO-
JMIR, Pot na goro 13, 1210 LJUBLJA-
NA-ŠENTVID, vložek: 70,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 27. 3. 1991; PRETNAR MAR-
JANA, U. 29. hercegovske divizije 15, 1000
LJUBLJANA, vložek: 430,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 27. 3. 1991; ROJEC MATIJA,
Vogelna 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
90,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 3.
1991; SKERBINEK VESNA, Pod debelim
vrhom 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
45,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 3.
1991; STARE METKA, Lojzeta Hrovata 5,
4000 KRANJ, vložek: 90,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 27. 3. 1991; ŠOKČEVIČ AN-

KICA, Kajuhova 28, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1991; VODUŠEK ŽIGA, Bogošičeva
4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 90,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 3. 1991; ZIDARIČ
BOJAN, Titova 85, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 470,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1991; ZIHERL SENKA, Glinškova
ploščad 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
70,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4830
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01913 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MY LADY trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana, Cesta VII. korpusa 76

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta VII. korpusa 76, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOČEVAR JANEZ, Kržiče-

va 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1990;
GAŠPERŠIČ TOMAŽ, Cesta VII. korpusa
76, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4831
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01914 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOTA računalništvo, trgovina,
arhitektura d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Bratov Tuma 1, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRALJ METKA, Krimska

10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 1. 1991; STE-
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GU MARIJA, Bratov Tuma 1, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 14. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4832
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01915 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TILIA PLUS trgovina, gostinst-
vo, turizem d.o.o., Spodnje Pirniče 47 b,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnje Pirniče 47 b, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLATNIK ŠKOF JELKA,

Spodnje pirniče 47b, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 3. 1991; STANTIČ NEDA, Milojke Štru-
kelj 21, 5250 SOLKAN, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4833
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01916 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12533/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COMPUTER VISION trgovsko
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Pokopališka 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pokopališka 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VASIĆ STANIMIR, NOVA-

KOVA 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 4.
1991; CEPIN JANEZ, GLINŠKOVA PLOŠ-
ČAD 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4834
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01917 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/12540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SINCOMMERCE podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stare Jarše 26, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SINIŠA ILIČ, DONJA TR-

NAVA 8, NIŠ, vložek: 8.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 25. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4835
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01918 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12547/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FUN 2000 ELEKTRONICS or-
ganiziranje razvedrila d.o.o., Ljubljana,
Draveljska 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Draveljska 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORNIK JANEZ, Celovška

189, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 4. 1991;
KURZ JESEF, Volkermarket Strasse 57,
9920 KLAGENFURT, vložek: 1.600,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 4. 1991; MAUZ
HEINZ, Ackergasse 5, 9020 KLAGENFU-
RT, vložek: 4.800,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4836
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01919 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12574/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BERNY uvozno izvozno podjet-
je za trgovino in storitve d.o.o., Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stanežiče 38 b, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZALETEL GOJMIR, Stane-

žiče 38 b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4837
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01920 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEM export-import, družba za
trgovanje z mešanim blagom, d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 29. hercegovske d. 10-12,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HALILI MEMET, Cesta

dveh Cesarjev, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4838
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01921 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12685/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WRIGROS podjetje za posre-
dovanje, zastopstvo in trgovino d.o.o.,
Preserje, Kajuhova 9, Radomlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajuhova 9, 1235 PRESERJE,
RADOMLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINŠEK MATJAŽ, KA-

JUHOVA 9, 1352 PRESERJE, RADOMLJE,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4839
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01922 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12690/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEKTRA d.o.o., podjetje za
proizvodnjo in organizacijo Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sneberska 170 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIKOVIČ FRANC, KAJU-

HOVA 8, 4226 ŽIRI, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 23. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4840
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01923 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12728/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIPOR podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ma-
roltova 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maroltova 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POROVNE VITO, MAROL-

TOVA 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:

8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4841
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01924 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12785/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRIND gradbena investicijska
družba d.o.o., Ljubljana, Saveljska 85

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Saveljska 85, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAVPETIČ GORAZD, Ste-

letova 13, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 6. 1991; ŠK-
RJANEC JANEZ, Zg. Gameljne 57, 1211
LJUBLJANA-ŠMARTNO, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 6. 1991; CA-
RIČ ZVONE, Podgorje 94D, 1240 KAM-
NIK, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 10. 6. 1991; SCHNABL ALOJZ, Bi-
striška 10, Šmarca, 1240 KAMNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 6.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4842
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01925 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12803/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BARCOM teleinformacijski si-
stemi, d.o.o., Partizanska 5, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILANOVIČ NIKOLA, Par-

tizanska 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 7.
1991; PESTOTNIK TADEJ, Mivka 10 a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 7. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4843
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01926 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VAL-TEX podjetje za opravlja-
nje poslovnih in drugih storitev ter trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stranska pot 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUMAR DIMITRIJ, Stran-

ska pot 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4844
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01927 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12896/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOM gostinstvo in turizem
d.o.o., Ljubljana, Topniška 62

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topniška 62, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: PELCAR MATJAŽ, Topniška

62, 1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-4845
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01928 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12899/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ATOS export, import d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 44, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILIĆ NEBOLJŠA, Glavar-

jeva 44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4846
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01929 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/12930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PREMEX trgovsko in proizvod-
no podjetje za prehrano in embalažo
d.o.o., Ljubljana, Topniška 33

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topniška 33, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUVAN MARIJA, Polje, C.

36/IV, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 8. 1991; FUR-
LAN BRANIMIR, Vojkova 52, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 6.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 1. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4847
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01930 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13032/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SELVIK podjetje za računalni-
ške, knjigovodske oz. računovodske sto-

ritve, trgovino in inženiring Ljubljana,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marinkov trg 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLANJŠČEK ILINKA, Mari-

nkov trg 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 8.
1991; SELAN VITO, Obala 124, 6320 PO-
RTOROŽ, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4848
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01931 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13181/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INOTEHNIKA inženiring in tr-
govina, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stari trg 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANČIČ MARJAN, Cesta

27. aprila 61, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 9.
1991; JANČIČ MOJCA, Cesta 27. aprila
61, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4849
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01932 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13213/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIMEX & GLOBUS informacij-
ski center d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Einspielerjeva 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMEX D.O.O. LESCE, Sa-

vska 10, 4248 LESCE, vložek: 4.000,00

Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 9. 1991;
GLOBUS D.O.O. LJUBLJANA, Einspieler-
jeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4850
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01933 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13216/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KONTURA HOLDING podjetje
za inženiring, konzulting, zastopanje, tr-
govino, proizvodnjo ter izvoz in uvoz
d.o.o., Ljubljana, Valjhunova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Valjhunova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROBNIK ROK, Klaričeva

12 d, 6102 KOPER, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4851
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01934 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEDER družba za trgovino, tu-
rizem, gostinstvo, tehnične in poslovne
storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nagodetova 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POJE ZDRAVKO, Nagode-

tova 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
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sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4852
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01935 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13291/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGOTOUR d.o.o., podjetje za
prevozništvo, trgovino in druge storitve,
Pijava Gorica 57, Škofljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pijava Gorica 57, 1291 ŠKO-
FJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRTNIK ALEKSANDER, Pi-

java Gorica 57, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 9.
1991; TRTNIK ANUŠA, Pijava Gorica 57,
1291 ŠKOFLJICA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4853
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01936 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13293/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZPS zastopanje, podjetništvo
in svetovanje Ljubljana, Kardeljeva plo-
ščad 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kardeljeva ploščad 24, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 9.750,00 Sit
Ustanovitelji: JANČIGAJ MIRKO, Mlinska

pot 20, 1000 LJUBLJANA ČRNUČE, vlo-
žek: 9.750,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4854
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01937 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CARD INTERNATIONAL podje-
tje za storitve plačilnih kartic, d.o.o., Lju-
bljana, Mestni trg 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni trg 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 31.579,00 Sit
Ustanovitelji: KOMPAS MAGISTRAT

P.O., Mestni trg 4, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.579,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; ATELJ MILA, Resljeva 44,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; BEZJAK
LEA, Rožna dolina c. VI, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; BOŽNAR DARINKA, Briše 25,
1355 POLHOV GRADEC, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; DO-
LINAR JOŽICA, Ig 335, 1292 IG, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; DREV MILENA, Celovška 263, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 4. 10. 1991; FABJANČIČ
MARKO, Zbilje 10/b, 1215 MEDVODE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; GALIČ ALENKA, Mestni trg 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; HABJA-
NČIČ JOŽICA, Groharjeva 20, 1240 KAM-
NIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 10. 1991; HOHNEC BRANE,
Chengdujska 34, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; JELENEC ADELA, Freyerjeva
36a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991;
KMET JAKA, Škrabčeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 10. 1991; KOŽUH META, Tončka
Dežmana 6, 4000 KRANJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; LAVTAR BARBARA, Na korošici 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; MALIK
LJUBA, Clevelandska 43, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 10. 1991; MARIČ LIDIJA, Krivec
1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; PESTO-
TNIK TOMAŽ, Ul. bratov Učakar, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 10. 1991; PREBIL MILE-
NA, Koprska 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; RAJH EMIL, Na Korošici 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 4. 10. 1991; SLABE SO-
NJA, Hruševska c. 100g, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 10. 1991; ŠTEMBAL JEREB ALE-
ŠA, Reboljeva 14, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; ŠEREMET ZUMRA, Clevelan-
dska 29, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; TOMAŽIČ SONJA, Ul. bratov Učakar

108, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; TO-
MŠIČ ALENKA, Studenec 21/a, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 10. 1991; TRDAN DRAGI-
CA, Lončarska 24, 1000 LJUBLJANA DO-
LENJA VAS, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; UČAKAR
BARBARA, Reboljeva 10, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 10. 1991; VRABIČ ALEŠA, Leni-
nov trg 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; ŽVANUT TONE, Clevelandska 25,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; MULA-
ČEK MAJA, Dolenjska c. 72, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 10. 1991; KOKOVNIK LILI,
Groharjeva 6, 1240 KAMNIK, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; RENAUD BORIS, Mažuraničev trg 7,
ZAGREB, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4855
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01938 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13306/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STRATEGA marketing, mana-
gement in consulting, d.o.o., Ljubljana,
Dolenjska cesta 258

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 258, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SCHASCHL JOHANNES

W., Tratten 4, FERLACH, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4856
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01939 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13326/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROTOVŽ gostinsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni trg 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 27.368,40 Sit
Ustanovitelji: KOMPAS MAGISTRAT,

Mestni trg 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.368,40 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; ALIJAGIĆ ALIJA, Tržaška 47, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 4. 10. 1991; BABNIK
MIRO, Kolodvorska 6, 1310 RIBNICA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; ČEKO RADISAVA, Hošimiro-
va 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; ČIŽ-
MAN JAKA, C. Ceneta Štupar 14, 1231
LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; ČO-
RDAŠ ZVONKO, Bratov Učakar 16, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 4. 10. 1991; DEDIĆ SAFI-
RA, Jenkova 12, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; DOGIĆ FIHRET, Pleteršniko-
va 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; DO-
LENEC ANDREJ, Bilečanska 4, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 10. 1991; DRNOVŠEK AN-
TON, Šuligojeva 7, 1290 GROSUPLJE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; FISTRIVIČ DRAGA, Milke Ke-
rinove 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; HODŽIĆ RASEMA, Kolezijska 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; KARA-
ĐIĆ ENISA, Cesta dveh cesarjev 108/D,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; KOVAČ
META, Nadgoriška c. 8, 1231 LJUBLJA-
NA-ČRNUČE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 4. 10. 1991; KOVIČ SILVA,
Močnikova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; KRNIĆ SIMKA, Potrčeva 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 4. 10. 1991; KRŽIŠNIK LJU-
BA, Ferberjeva 15, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; LOGOŽAR LJUBA, Plešivica
96 A, 1357 NOTRANJE GORICE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; MALOVRH SUZANA, Ovčakova 2,
2315 ŠMARTNO, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; MURANO-
VIĆ HAJRA, Tesovnikova 78, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 10. 1991; PAĐAN PETER,
Zakotnikova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; PODOBNIKAR JANKO, Ulica 28.
maja 61, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; SMUK EDVARD, Bratov Komel 32,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; STOJI-
NOVIĆ MILAN, Potrčeva 20, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 10. 1991; ŠIŠIČ ANA, Ljub-

ljanska 65, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; ŠKERBEC ANICA, Zg. Senica 5,
1215 MEDVODE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; VUČKOVIĆ
EMILIJA, Pod hribom 55 a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4857
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01940 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FAIRTRADE import-export, ma-
rketing, engineering, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška 76, 1000 LJUBLJA-
JA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ABDELKARIM ALI, Zaloška

76, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 6. 1991; KRI-
SPER ROSVITA, Sterneckstr.9, KLAGEND-
FURT, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 24. 6. 1991; KRISPER PETER, Ste-
rneckstr.9, KLAGENFURT, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 6.
1991; ABDELKARIM DESANKA, Zaloška
76, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4858
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01941 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13369/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LIFE trgovsko gostinsko pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 5, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOROTAR SLAVKO, Luko-

vica 32, 1225 LUKOVICA, vložek:

7.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 2.
1990; MLAKAR EMIL, Lukovica 32, 1225
LUKOVICA, vložek: 800,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4859
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01942 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13384/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAŠA trgovsko podjetje d.o.o.,
Omahnova 6, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Omahnova 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RICHTER ŠKRLJ MATHI-

AS, Omahnova 6, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4860
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01943 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KIP COMMERCE podjetje za
proizvodnjo in inženiring dimnikov in ko-
tlov d.o.o., Ljubljana, Verovškova 64

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Verovškova 64, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMOLNIKAR MATJAŽ, Ze-

lena pot 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4861
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01944 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13443/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LOBUS proizvodno, trgovsko,
storitveno in organizacijsko podjetje,
d.o.o., Kočevje, Turjaško naselje 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Turjaško naselje 8, 1330 KO-
ČEVJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OBRANOVIČ ALOJZ, Tur-

jaško naselje 8, 1330 KOČEVJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4862
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01945 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OKRAM CEMENTNINE d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tugomerjeva 43, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROGLIČ MARKO, Tugome-

rjeva 57, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 10.
1991; LUŽAR STANE, Kidričeva 6, 1240
KAMNIK, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 23. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4863
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01946 z dne 31. 1.

2000 pod št. vložka 1/13524/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EKO - LINE družba za projekti-
ranje in inženiring nizkih gradenj, d.o.o.,
Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Donova 5, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEŠNIK ANTON, Donova

c. 5, 1215 MEDVODE, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 9. 1991; LEŠ-
NIK TATJANA, Donova c. 5, 1215 MEDVO-
DE, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4864
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01947 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13553/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIDRA podjetje za proizvod-
njo, trgovino in servisne storitve d.o.o.,
Ig 31, Ig

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ig 31, 1292 IG
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FINK DRAGO, Ig 31, 1292

IG PRI LJUBLJANI, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 10. 1991; ŠKRA-
BA MILAN, Ig 79, 1292 IG PRI LJUBLJANI,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4865
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01948 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13558/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CLARA PACTA trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., Mire Lenardic 13, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mire Lenardic 13, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAUNOVIČ MARKO, Mire

Lenardič 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 8.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4866
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01949 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DELIVERANCE proizvodnja, tr-
ženje, storitve, d.o.o., Škofljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ravenska pot 30, 1291 ŠKO-
FLJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JENKO IRENA, Ravenska

pot 30, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4867
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01950 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IPR SLO d.o.o., podjetje za in-
ženiring, projektiranje in razvoj elektro-
nskih naprav, Ljubljana, Dunajska 106

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VESEL DOMINIKA, Simo-

na Jenka 12, 1230 DOMŽALE, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 5.
1992; KARABEGOVIĆ ZLATAN, Flussgas-
se 9/III, VILLACH, vložek: 7.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 11. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4868
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01951 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13624/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POLUX d.o.o., podjetje za na-
stanitev in vzdrževanje, Ulica Solidarno-
sti 2, Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Solidarnosti 2, 1270 LI-
TIJA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOHAR ALEŠ, Ul. Solidar-

nosti 2, 1270 LITIJA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4869
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01952 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEX LINEA podjetje za poslov-
ne storitve in inženiring d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V Varde 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GULIN SNEŽANA, V Varde

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4870
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01953 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13762/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MA-SA podjetje za trgovino in
posredovanje d.o.o., Šentvid pri Stični
55, Šentvid pri Stični

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šentvid pri Stični 55, 1296
ŠENTVID PRI STIČNI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽURA SONJA, Ptujska 26,

1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4871
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01954 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13763/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANIS d.o.o., trgovsko podjetje
Vir

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vir, Šaranovičeva 36, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČEC VANDA, Celov-

ška 142, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4872
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01955 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13833/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAFIS podjetje za svetovanje,
zastopništvo, inženiring in trgovino,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Gubčeve brigade 39,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FABČIČ MATEJ, Ul. Gub-

čeve brigade 39, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4873
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01956 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13836/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KGF trgovina in trženje, d.o.o.,
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Stahovica 2, 1242 STAHOVI-

CA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRINTAL ANDREJA, Go-

dič 4, 1242 STAHOVICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4874
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01957 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JOB proizvodno-trgovsko pod-
jetje d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 13, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADOSLAV JENKO, Can-

karjeva 13, 1230 DOMŽALE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10.
1991; SNEŽANA JENKO, Cankarjeva 13,
1230 DOMŽALE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
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sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4875
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01958 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13918/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MABRA podjetje za trženje, sto-
ritve, posredovanje, zastopstvo, gostin-
stvo in turizem, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 11, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRATKOVIČ MARJETA,

Pokopališka 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 10.
1991; BRATKOVIČ ANDREJ, Pot na Fuži-
ne 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4876
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01959 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/13952/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SPACE proizvodnja, storitve, tr-
govina d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zvezda 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERVAN MARKO, Zvezda

19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4877
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01960 z dne 31. 1.

2000 pod št. vložka 1/13979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STUDIO MIKE OSCAR šport, ku-
ltura, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Vodni-
kova c. 120

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova c. 120, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MORDEJ OTON, Br.Uča-

kar 106, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 11.
1991; MORDEJ EVA, Br.Učakar 108,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4878
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01961 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/14122/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STELLA TRADE podjetje za
promet blaga in storitev, uvoz-izvoz,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Peričeva 40, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEJAN MILEVČIČ ZVEZ-

DA, Peričeva 40, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 12. 1991; MILEVIČIČ IGOR, Peričeva
40, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4879
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01962 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/14139/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FINEA PRO finančne in borzne
storitve, izvoz-uvoz, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 51, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIMOŽIČ SAMO, C. Za-

savskega bataljona 17, 1270 LITIJA, vlo-
žek: 3.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 11. 1991; FINEA, D.O.O., VITA KRAI-
GHERJA 10, 2109 MARIBOR, vložek:
3.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 11.
1991; BOREC MIKLAVŽ, Koroška 118,
2109 MARIBOR, vložek: 1.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4880
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01963 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/14143/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PLANUM podjetje za grafiko,
uvoz, izvoz in trgovino d.o.o., Ljubljana,
Vojkova 34

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 34, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DROFTINA MARTINA, Glin-

ška 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4881
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01964 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/14177/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠAVLI strojni inženiring d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petrovičeva 23, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAVLI SLAVKO, Petroviče-

va 23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 11. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4882
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01965 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/14190/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROMEX podjetje za trgovino
na debelo in drobno d.o.o., Planinska
cesta 10, Dol pri Hrastniku

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Planinska cesta 10, 1431
DOL PRI HRASTNIKU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOLJK VALTER, Na Selah

17, 1431 DOL PRI HRASTNIKU, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 10.
1991; BOGDAN MLADEN, Log 1, 1430
HRASTNIK, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 5. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4883
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01966 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/14197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: L.T.M. podjetje za lesno, grafi-
čno, trgovinsko in turistično dejavnost
ter usluge v cestnem prometu, Ljublja-
na, Novo polje c. VIII/19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo polje c. VIII/19, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANŽUR TATJANA, Novo

polje C.VIII/19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
6.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 11.
1991; LOTRIČ MATJAŽ, Ljubljanska 88,
1230 DOMŽALE, vložek: 1.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4884
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01967 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/14203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRIST podjetje za prodajo in
storitve, Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kržičeva 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENČINA LEON, Kržičeva

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4885
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01968 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/14249/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MATO trgovina, posredovanje
in inženiring, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trebinjska 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAŠPERŠIČ MATIJA, Tre-

binjska 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.160,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1991; KAPUS LOVRO, Vlahovičeva 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.840,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4886
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01969 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/14294/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NIRA ENGINEERIGN izvoz -
uvoz, d.o.o., Ljubljana, Pot na Rakovo
Jelšo 307

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot na Rakovo Jelšo 307,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOZOVIĆ ISMET, Pot na

Rakovo jelšo 307, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 12. 1991; MUMINOVIĆ MUNIRA, Novo
Polje, C. XV št. l5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4887
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01970 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/14340/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NEOTRADE proizvodnja, trgo-
vina, gostinstvo in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lajkovška 36, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORE JOŽE, Lajkovška 36,

1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4888
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01971 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/14344/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SMDDS d.o.o., Ljubljana, pod-
jetje za gradbene storitve, posredova-
nje in trgovino

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Glinškova ploščad 7, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAMARDŽIJA MILAN, Glin-

škova ploščad 7, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4889
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01972 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/14347/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAGOR proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trojane 23, 1222 TROJANE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORIŠEK MARIJAN, Tro-

jane 23, 1222 TROJANE, vložek: 4.800,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 12. 1991;
GORIŠEK MATEJ, Trojane 23, 1222 TRO-
JANE, vložek: 3.200,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 16. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4890
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01973 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/14386/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BATLER d.o.o., Bratovševa Plo-
ščad 22, Ljubljana, trgovina, uslužne de-
javnosti, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 22, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEBENIK VINKO, Bratov-

ševa ploščad 22, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 12. 1991; GROŠELJ ZMAGO, Bratov-
ševa ploščad 22, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4891
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01974 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/14425/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LESNI SERVIS podjetje za iz-
vajanje zaključnih del v gradbeništvu
d.o.o., Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska ul. 3, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CANKAR ANDREJ, Kolodvo-

rska ul. 3, 1234 MENGEŠ, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4892
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01975 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/14477/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COMITOR osebne storitve,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dražgoška 36, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAVORNIK JANKO, Draž-

goška 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4893
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01976 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/14507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VEGAS ROYAL podjetje za go-
stinstvo, trgovino, prirejanje iger na sre-
čo in družabnih iger d.o.o., Ljubljana,
Polje Cesta VI/24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje cesta VI/24, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GUNTER JOHANNES WO-

RNDL, a.5303 Thalgau 178, SALZBURG,
vložek: 7.920,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 11. 1991; JOKANOVIČ BOŽANA, Po-
lje, C. VI 724, 1260 LJUBLJANA-POLJE,
vložek: 80,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4894
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01977 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/09562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CED razvoj, inženiring in proiz-
vodnja elektronskih materialov, kompo-
nent in naprav, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Livarska 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIVIČ ZORAN, Škofjeloška

21/6, 1215 MEDVODE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 9. 1990; ŽI-
VIČ ANĐELA, Škofjeloška 21/6, 1215 ME-
DVODE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 13. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4895
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01978 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10598/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEPŠINA-EXCLUSIVE trgovina
na debelo in drobno, d.o.o. Ljubljana,
Erbežnikova 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Erbežnikova 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 852.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEPŠINA MIRAN, Erbežni-

kova 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
342.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 11. 1991; MATELIĆ ŽELJKO, Sreska
13, RABAC, vložek: 510.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4896
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01979 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GALEC Trgovsko in založniško
podjetje d.o.o., Ljubljana, Vošnjakova 4a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vošnjakova 4a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GALE CIRIL, Vošnjakova

4a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4897
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01980 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10615/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RB & CO Proizvodnja, trgovina,
gostinstvo in storitve d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ižanska cesta 69 a, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: RAKUŠA BORIS, Ižanska
cesta 69 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 11.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4898
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01981 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIMO d.o.o. trgovina, inženiri-
ng, marketing, organizacija, Grosuplje,
Župančičeva 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Župančičeva 28, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 2.400,00 Sit
Ustanovitelji: VIDIC LUČKA, Dol. vas 14,

1290 GROSUPLJE, vložek: 1.200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1990; ŽITNIK
VINKO, Kersnikova 9, 1290 GROSUPLJE,
vložek: 1.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4899
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01982 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10650/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRINIMEX Notranja in zunanja
trgovina, uvoz, izvoz, zastopstva ter go-
stinstvo, d.o.o., Dragomer, Kotna pot 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kotna pot 12, Dragomer,
1351 BREZOVICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLINAR VOJKO, Kotna pot

12, Dragomer, 1351 BREZOVICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12.
1990; MLINAR CVETKA, Kotna pot 12, Dra-
gomer, 1351 BREZOVICA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4900
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01983 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10682/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGENCIJA O.K. Podjetje za po-
sredov.nastanit.in prehram.kapacitet ter
storitev v gostinstvu in turizmu na doma-
čem in tujem trgu, d.o.o. Ljubljana, Trat-
nikova 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tratnikova 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODOVNIK JOŽE, Tratni-

kova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4901
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01984 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10683/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠIPICA podjetje za izdelavo
svetil in steklarstvo d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Beljaška 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TODOROVIĆ DRAGOJE,

Beljaška ulica 4, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-4902
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01985 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10691/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FOTO KOALA Fotografske sto-
ritve in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Kušt-
rinova 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kuštrinova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKUFCA EDO, Kuštrinova

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 7. 1990; ŠKRBIČ
DRAGICA, 36 Ravenna St., ST ALBANS VIC
3021, ne  odgovarja, vstop: 31. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4903
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01986 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARCO Kovinsko-predelovalna
proizvodnja in montaža kovinskih konst-
rukcij, Podlipoglav 17/a, Ljubljana-Dob-
runje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podlipoglav 17/a, 1261 LJU-
BLJANA-DOBRUNJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLATNIK MARKO, Podli-

poglav 17/a, 1261 LJUBLJANA-DOBRU-
NJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 17. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4904
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01987 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10714/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ČEDO podjetje za trgovino z
živili in neživili na drobno in debelo, po-
sredovanje, turizem in prevoz, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koželjeva 8/A, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUVAJAC ČEDO, Kozelje-

va 8/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4905
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01988 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KANDARA turistično jahanje,
d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miševa 21, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAJC TANJA, Miševa 21,

1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4906
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01989 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STUDIO ČRKA podjetje za gra-
fično in propagandno dejavnost d.o.o.
Ljubljana, Glavarjeva 49

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 49, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CANKAR MATJAŽ, Glavar-

jeva 49, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4907
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01990 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10770/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠUBELJ trgovina in posredniš-
tvo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šaranovičeva 30, Vir, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUBELJ PETER, Ul. Pari-

ške komune 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4908
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01991 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10805/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LANA B & B trgovina na debelo
in drobno in storitve v blagovnem pro-
metu, d.o.o., Ljubljana, Kržičeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kržičeva 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KATIČ BREDA, Na jami 3,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-4909
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01992 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10848/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LOTI trgovina, storitve, turizem,
d.o.o., Ljubljana, Vojkova 58

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 58, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENČEK RUPNIK TJAŠA,

Maistrova 4b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 1.
1991; BENČEK JANEZ, Maistrova 4b,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4910
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01993 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EMIX storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o. Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 32, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZMRZLIKAR MIRO, Ljub-

ljanska 32, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4911
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01994 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10923/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: THETEX podjetje za računalni-
ški inženiring, marketing in consulting
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Thumova 21, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMŠIČ SANDI, Thumova

21, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4912
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01995 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ATACO export import d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod topoli 66, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRATINA ANDREJ, Pod to-

poli 66, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 12. 1990; FRA-
TINA BARBARA, Pod topoli 66, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 800,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 7. 12. 1990; GOSTINČAR ALJAŽ,
Neubergerjeva 25, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4913
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01996 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/10973/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CLIO Podjetje za proizvodnjo
in prodajo gradbenega materiala d.o.o.,
Ortnek 6, Ortnek

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ortnek 6, 1316 ORTNEK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DJORDJEVIĆ DUŠAN, Ce-

sta v Rožno dolino 26, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:

14. 12. 1990; ZRIMŠEK GERARD, Moškri-
čeva 45 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4914
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01997 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIO OPREMA izdelovanje bio
opreme in trgovina d.o.o. Sneberska c.
113, Ljubljana-Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sneberska c. 113, 1260 LJU-
BLJANA-POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETKOVŠEK JOŽEFA,

Sneberska c. 113, 1260 LJUBLJANA-PO-
LJE, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 25. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4915
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01998 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11023/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIAMANT d.o.o., trgovina in
proizvodnja, Hrastnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novi dom 3a, 1430 HRAST-
NIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUJKANOVIČ DIANA, Novi

dom 3a, 1430 HRASTNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4916
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01999 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEGYESI podjetje za trgovino
in inženiring, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topniška 21, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDEŠI ROBERT, Skada-

rska 3, NOVI BEČEJ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4917
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02000 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SITAL Podjetje za sitotisk, gra-
fične usluge, reklamne izdelke in proda-
jo d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. XV. divizije 102, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UDOVČ ALJOŠA, Šišenska

31, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4918
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02001 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOTO ENGENEERING proizvo-
dnja, trgovina, šport, d.o.o., Medvode,
Goričane 22/h

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goričane 22/h, 1215 MEDVO-
DE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDARŠIČ MATIJA, Gori-

čane 22/h, 1215 MEDVODE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4919
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02002 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11148/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAN & CO. proizvodnja, trgovi-
na, storitve, d.o.o., Ljubljana, Gotska 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Godska 12, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR JANEZ, Gotska 12,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 17. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4920
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02003 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FINISH podjetje za projektira-
nje, inženiring, trgovino in turizem d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ruska 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DALZ BENJAMIN, Ruska

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 12. 1990; OS-
MANOVIĆ JASMIN, Ruska 5, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4921
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02004 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11182/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZLATKA brivsko-frizersko pod-
jetje d.o.o. Ljubljana, Cilenškova 26

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cilenškova 26, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETROVIČ ZLATKA, Cilen-

škova 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4922
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02005 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11186/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: J CO. K d.o.o. podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino Ljubljana, Smoleto-
va 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smoletova 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAŠNJA JANEZ, Smoleto-

va 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-4923
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02006 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11202/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOVINOLESING Servis, trgovi-
na, gostinstvo in storitve, d.o.o. Srobot-
nik 8, Velike Lašče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Srobotnik 8, 1315 VELIKE LA-
ŠČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETERLIN JANEZ, Srobot-

nik 8, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4924
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02007 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/11208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTERTECH INTERNATIONAL
Podjetje za zunanjo trgovino, d.o.o. Lju-
bljana, Titova 131

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 131, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 105.660,00 Sit
Ustanovitelji: TRAC INTERNATIONAL

d.o.o., Titova 131, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 31.698,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 11. 1990; CIBIC TOMAŽ, Žibertova 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 15.849,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 11. 1990; INTE-
RTECH INTERNATIONAL DORP., The De-
vonshire, Suite 1806, ONE DEVONSHIRE
PLACE BOSTON, vložek: 58.113,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4925
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02008 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11211/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: S trgovina, zastopstva, marke-
ting, import-export, d.o.o., Mačkov trg
13, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mačkov kot 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERENGJA JURE, Mačkov

kot 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4926
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02009 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11220/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STADEM podjetje za trgovino,
gostinstvo, turizem, marketing in inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Adamičeva 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Adamičeva 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: DIMNIK MARKO, Sv. Ivan

172, UMAG, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 15. 1. 1991; VERLIČ DEKLE-
VA BARBARA, Adamičeva 15, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 15. 1. 1991; STARY ZORAN, Dole-
njska c. 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4927
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02010 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11227/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARTINS podjetje za trženje
in marketing, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kongresni trg 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARN MARTIN, Drenikov

Vrh 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4928
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02011 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11234/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: R.A.J. Podjetje za proizvodnjo
tekstila, trgovino in posredovanje d.o.o.
Ljubljana, Bognarjeva pot 64

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bognarjeva pot 64, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAN JOŽE, Bognarjeva pot

64, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 1. 1991; ŠT-
RUMBELJ-BAN ANITA, Bognarjeva pot 64,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4929
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02012 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARKET-CARD Podjetje za tr-
govino, storitve in grafični inženiring
d.o.o., Ljubljana, Parmova 41

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.800,00 Sit
Ustanovitelji: ANDRAŠEC JOŽE, Ig 419,

1292 IG, vložek: 2.800,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 22. 1. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4930
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02013 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11246/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: APEKS podjetje za trgovino,
posredniške in komisijske posle v not-
ranji in zunanji trgovini, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška cesta 25, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURMAN VILKO, Prešer-

nova cesta 32, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4931
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02014 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11251/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ODA podjetje za proizvodnjo,
trgovino, gostinstvo in turizem, zastopa-
nje, posredovanje, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Moše Pijade 30, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moše Pijade 30, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKOVAC JANEZ, Pohor-

skega bataljona 87, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4932
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02015 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11254/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOBAL d.o.o. gostinstvo, stori-
tve in trgovina Ig, Brest 40

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brest 40, 1292 IG
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOBAL DARKO, Brest 40,

1292 IG, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 26. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4933
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02016 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ORLJEK podjetje za trgovino,
gostinstvo in turizem, Rakek, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 25, 1381 RAKEK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUHANT MILAN, Ljubljan-

ska 21, 1381 RAKEK, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 12. 1990;
HVALIČ MIRKO, Ljubljanska 25, 1381 RA-
KEK, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 17. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4934
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02017 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11260/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOLES J & F trgovsko podjet-
je, Rakek, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Pretržje 5, 1381 RA-
KEK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLES JOŽA, Cesta v Pre-

tržje 5, 1381 RAKEK, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 12. 1990;
DOLES FRANC, Cesta v Pretržje 5, 1381
RAKEK, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4935
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02018 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11266/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NOVO JUTRO Časopisno-zalo-
žniško podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prijateljeva 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAJDELA IVO, Prijateljeva

17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4936
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02019 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAKROMAT Trgovinsko in po-
sredniško podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marinkov trg 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.500,00 Sit
Ustanovitelji: BEČIREVIČ ZLATKO, Ma-

rinkov trg 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4937
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02020 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11277/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADRIA INVEST Podjetje za pro-
jektiranje, inženiring in marketing Ljub-
ljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod Jelšami 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽNIK MARJAN, Pod jel-

šami 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12.
1990; KOS IVO, Žlohar 4, 3331 NAZARJE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4938
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02021 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11278/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADS CVET Podjetje za cvetli-
čarstvo in trgovino Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg oktoberske revolucije 3,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DERŽIČ ZDRAVKO, Smrje-

ne 108, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4939
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02022 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIŠA & MIŠO d.o.o. svetovanje
in trgovina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Fabijanijeva 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEBELAK MIŠA MARIJA,

Fabianijeva 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12.
1990; MEZE MLADEN, Kresnice 118,
1281 KRESNICE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4940
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02023 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11301/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIMPO kovinski in električni iz-
delki ter fizično in tehnično varovanje
premoženja, d.o.o. Kamnik, Podjelše 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podjelše 6, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: MLINAR RAJMUND, Pod-

jelše 6, 1240 KAMNIK, vložek: 700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 3. 1993; MLINAR
DANICA, Podjelše 6, 1240 KAMNIK, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 3. 1993; MLINAR DOMINIK, Podjelše
6, 1240 KAMNIK, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4941
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02024 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11307/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGRO MEŠETAR podjetje za
proizvodnjo, predelavo in prodajo -
mesa, sadja, zelenjave in drugih pridel-
kov, d.o.o., Kvedrova 20, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova 20, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLINCOV NEDELJKO,

Kvedrova 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 1.
1991; TORIC HUSEIN, Titova 14, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 20. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4942
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02025 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11313/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KORGO trgovina na debelo in
drobno, export-import, d.o.o., Kočevje,
Turjaško naselje 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Turjaško naselje 4, 1330 KO-
ČEVJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORDIŠ GORAZD, Turja-

ško naselje 4, 1330 KOČEVJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4943
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02026 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11322/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TANYA KENDA export-import,
d.o.o., Ljubljana, Stari trg 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 1141

Sedež: Stari trg 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OTAVNIK MATJAŽ, Gols-

vortijeva 32, BEOGRAD, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4944
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02027 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AN 23 trgovina, zastopstvo,
storitve, d.o.o., Ljubljana, Prištinska 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prištinska 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRATUN TEREZIJA, Prištin-

ska 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4945
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02028 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIRO gradbeništvo in trgovi-
na, d.o.o., Cesta 24. junija 74, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 24. junija 74, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIVAŠ MIRKO, C. 24. juni-

ja 74, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4946
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02029 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VEMOKAKO inženiring, sveto-
vanje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petkovškovo nabrežje 37,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽAR MARJAN, Prisojna

3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4947
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02030 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11364/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DVEXPRESS podjetje za gosti-
nstvo in turizem d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gunceljska cesta 38, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VULOVIČ DUŠAN, Lepodvo-

rska 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4948
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02031 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11372/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: K B d.o.o. podjetje za trgovino,
storitve, uvoz-izvoz, zastopanje in pos-
redovanje, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNAVS BOJAN, Kvedrova

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4949
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02032 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11375/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ERG podjetje za proizvodnjo,
trgovino in marketing, d.o.o., Ljubljana,
Gubčeva 23

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gubčeva 23, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIMNOVEC GREGOR, Ši-

šenska 85, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 1.
1991; ŠIMNOVEC EVA, Dovje 123, 4281
MOJSTRANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 19. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4950
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02033 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LINEA 7 marketing, inženiring,
storitve, d.o.o. Ljubljana, Trubarjeva 52

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 52, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERMAN FRANC, Volčji po-

tok 11b, 1235 RADOMLJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4951
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02034 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAGIK mednarodna trgovina
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Naselje Aleša Kaple 7, 1430
HRASTNIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREBEN ANTON, Pot Jo-

sipa Brinarja 8, 1430 HRASTNIK, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 2.
1991; SLAPŠAK STANE, Novi Log 11,
1430 HRASTNIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4952
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02035 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRUNF d.o.o., Podjetje za tr-
govino, proizvodnjo, turistično posredo-
vanje, zastopanje in svetovanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod hrasti 11, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KRUŠIČ TOMAŽ, Pod hra-

sti 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 8. 1990; DRA-
UŠBAHER PETRA, V Murglah 73, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 8. 1990; IGLIČ ANDREJ,
Bičevje 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4953
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02036 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11432/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SLOMAK d.o.o., Ljubljana, pod-
jetje za gostinsko dejavnost

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Boršnikov trg 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUS SLAVKO, Borštnikov

trg 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4954
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02037 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11436/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOPOTREBA podjetje za
prodajo avtomobilov, popravilo in vzdr-
ževanje cestnih motornih vozil in trgovi-
na, d.o.o., Muljava 36/b, Ivančna Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Muljava 36/b, 1295 IVANČNA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HROVAT ANTON, Muljava

36/b, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4955
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02038 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11439/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: F & M podjetje za trgovino in
storitve d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEBENIK FRANCI, Brileje-

va 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4956
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02039 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11455/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ASTRO svetovanje, izdelava in
prodaja neživilskih izdelkov, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hudovernikova 8, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUDEN JOŽE, Hudoverni-

kova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 1.
1991; PAVKO-ČUDEN ALENKA, Hudover-
nikova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4957
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02040 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11456/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BRŽ d.o.o. družba za gradbeni-
štvo, proizvodnjo, prevozništvo, trgovi-
no in gostinstvo, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kašeljska 51, 1000 LJUBLJA-
NA
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRAGIČ DUŠAN, Kašeljska

51, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4958
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02041 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/11481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BALDININI EAST proizvodnja,
zunanja in notranja trgovina d.o.o. Ljub-
ljana, Vodnikova 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALDININI, S.P.A., SAN

MAURO, Via Rio Saltol, PASCOLI (FORLI),
vložek: 1.020,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 1. 1991; GETA d.o.o., Jarnikova 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 980,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4959
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02042 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11484/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ACTIVIA trgovina na drobno in
veliko, uvoz in izvoz d.o.o. Ljubljana, Ža-
ucerjeva 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žaucerjeva 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GUNTER HANS LOSC-

HER, Hang Siedlung 31, KOTTMANSDO-
RF, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 7. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4960
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02043 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11485/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M.SLAVKO gostinstvo in trgo-
vina, d.o.o., Toplarniška 6, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Toplarniška 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILETIČ SLAVKO, Toplar-

niška 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4961
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02044 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEPA VIDA d.o.o., Ljubljana
Proizvodnja tekstilnih izdelkov in trgovi-
na na debelo in drobno

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petkovškovo nabrežje 47,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUNDA VIDA, Verovškova

23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4962
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02045 z dne 28. 1.

2000 pod št. vložka 1/11502/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5688752
Firma: BRANE SERVIS avtoservis, tr-

govina in turizem, d.o.o., Ljubljana, Trg
oktobrske revolucije 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg oktobrske revolucije 7,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTIBERNIK BRANKO, Hu-

dourniška pot 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4963

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02046 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11514/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VET-TRADE zastopanje, iz-
voz-uvoz d.o.o. Ulica bratov Učakar 122,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica batov Učakar 122, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERVAR STOJAN, Ul. bra-

tov Učakar 122, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku skle-
pa navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4964
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02047 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/09586/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BYME podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino, d.o.o., Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krimska 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAJC VILJEM, Krimska ul.

1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4965
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02048 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIŠKOLIN d.o.o., Podjetje za
trgovino, gostinstvo in turizem ter izvoz
in uvoz, Boletova 31, Ljubljana-Dravlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Boletova 31, 1117 LJUBLJA-
NA-DRAVLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLINAR MILOŠKA, Bole-

tova 31, 1117 LJUBLJANA-DRAVLJE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 1. 1991; DOLINR BOGOLJUB, Bole-
tova 31, 1117 LJUBLJANA-DRAVLJE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4966
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02049 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11530/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAPLI Podjetje za trgovino, za-
stopanje, proizvodnjo in storitve d.o.o.
Vir pri Domžalah

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vir, Bukovčeva 46, 1230 DO-
MŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLI MARKO, Bukovčeva

46, Vir, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 1. 1991.

Sr-4967
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02050 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11531/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGO-ŽG trgovsko gostinsko
podjetje Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Skopska 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLE BOJAN, Šmartinska

26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 1. 1991; ŽA-
GAR ROBERT, Skopska 8, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 27. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4968
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02051 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PLUTOON d.o.o. Zunanja trgo-
vina Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Črtomirova 25, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANDJELIČ VOJISLAV, Čr-

tomirova 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 12.
1990; TAVČAR KATJA, Ulica Ivana Vandale
12, 6258 PRESTRANEK, vložek: 900,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4969
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02052 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11551/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TORNERO trgovsko, gostinsko
in turistično podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška cesta 24, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAZAREVSKI VLADIMIR,

Zaloška cesta 24, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 12. 1990; KENDA VALENTINA, Čez
Soša 50, 5230 BOVEC, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4970
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02053 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11553/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BI & IMPEX Podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino in turizem d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 133, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BILALI ZEJNULA, Titova

133 - GAJ, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1.
1991; BILALI BEĆIR, Titova 133 - GAJ,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 29. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4971
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02054 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11579/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGENCIJA MIHAJLOVIČ Pod-
jetje za grafične storitve, trgovino in age-
ncijske posle d.o.o. Videm - Dobrepolje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ponikve 76, 1312 VIDEM - DO-
BREPOLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHAJLOVIĆ LJUBIŠA, Vu-

kasovičeva 33, BEOGRAD, vložek:
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2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4972
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02055 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/11612/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEX storitve, d.o.o., Ljubljana,
Drenikova 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Drenikova 17, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEVNIK NADAN, Rimska 7

a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4973
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02084 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/16577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOMPAS FOTO Podjetje za tr-
govino in storitve d.d., Ljubljana, Praža-
kova 4

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Pražakova 4, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 6.457.078,00 Sit
Ustanovitelji: KOMPAS CONSULTING

D.D., Dvoržakova 11a, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 6.457.078,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 3. 1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 14.01.2000 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodi-
šče izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1.
odstavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subje-
kt vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritož-
bo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodi-
šču.

Sr-4974
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02085 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/04630/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIHEVC d.o.o. avto šola, Kaju-
hova 4, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajuhova 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AMBROŽIČ TADEJ, Kaju-

hova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 12.
1989.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 24.12.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4975
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02129 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/18434/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VUKO podjetje za prevoz mok-
rih mešanic, d.o.o. Kočevje, Trg zbora
odposlancev 49

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg zbora odposlancev 49,
1330 KOČEVJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKOJEVIČ SLAVKO, TRG

ZBORA ODPOSLANCEV 49, 1330 KOČE-
VJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4976
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02130 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/19093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIJARIČ Podjetje za osebne
storitve in trgovino Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Palmejeva 22, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 230.304,00 Sit
Ustanovitelji: SIJARIĆ HALIL, Palmejeva

22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 230.304,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4977
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02131 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/19293/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MERGIMTARI Storitveno pod-
jetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska c. 101, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PASHKO LAČAJ, Dunajska

c. 101, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4978
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02140 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KROTON Storitveno in trgov-
sko podjetje d.o.o., Videm - Dobrepolje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Videm 39 a, 1312 VIDEM-DO-
BREPOLJE

Osnovni kapital: 12.000,00 Sit
Ustanovitelji: PALČAR ALOJZIJ, Videm

39 a, 1312 VIDEM DOBREPOLJE, vložek:
12.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4979
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02141 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15790/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5700299
Firma: F.O.U.R. trgovina in poslovne

storitve d.o.o. Smlednik
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Smlednik 66a, 1216 SMLED-

NIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JENKO MATEVŽ, Bratov-

ževa ploščad 19, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4980
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02142 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15792/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROMAR podjetje za gostinst-
vo, turizem in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Mladinska 50

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mladinska 50, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROTAR MARIJA, Mladinska

50, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4981
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02143 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15796/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EMI TRADE Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Ul. Koroškega bataljo-
na 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Koroškega bataljona 11,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERANT MARJAN, Zgornja

Jevnica 17, 1281 KRESNICE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4982
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02144 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15799/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZDOM d.o.o., Ljubljana, Leni-
nov trg 16, podjetje za trgovino, uvoz,
izvoz, gostinstvo, turizem in druge stori-
tve

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HVALA ZLATKO, Leninov

trg 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4983
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02145 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15805/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UP-ARA galerija, zastavljalnica,
menjalnica, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krekov trg 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit

Ustanovitelji: TODOROVIČ DRAGAN,
Celjska 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1.
1992; MARN MARTIN, Drenikov vrh 1,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 1. 1992; GABRI-
JEL MILOŠ, Maistrova 8, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 30. 1. 1992; LUKIČ DRAGO, Celov-
ška 287, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4984
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02146 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15807/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M-TEJ podjetje za servisiranje
vozil in strojev, trgovino, proizvodnjo
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta II. grupe odredov 22,
1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETERCA MATEJ, Cesta

II. grupe odredov 22, 1261 LJUBLJA-
NA-DOBRUNJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4985
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02147 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15810/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALPA podjetje za turizem, za-
ložništvo in trgovino ter consulting,
d.o.o., Ljubljana, Tavčarjeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tavčarjeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRALJ DRAGO, Fabijanije-

va 39, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00
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Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 1. 1992; VE-
NTURINI ALJA, Tavčarjeva 4, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 1. 1992; LOKAR ROK,
Bratovševa ploščad 9, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4986
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02148 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15815/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LABOR IMPEX Notranja in zu-
nanja trgovina, d.o.o. Notranje Gorice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot k čuvajnici 28, Vnanje G.,
1357 NOTRANJE GORICE

Osnovni kapital: 74.163,00 Sit
Ustanovitelji: LABOR S.N.C. DEI F.LLI

BOSCHI, Zona industriale, GUAMO LUC-
CA, vložek: 24.721,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 17. 1. 1992; MEONI ROLANDO, Via
Gobetti 34, BORGO A BUGGIANO, vložek:
24.721,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 1.
1992; MALEŠIČ LEON, Pot k čuvajnici 28,
Vnanje G., 1357 NOTRANJE GORICE, vlo-
žek: 24.721,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4987
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02149 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IVIDO Podjetje za trgovino,
knjigovodstvo, finančne in računovod-
ske storitve d.o.o., Jemčeva 20 a, Trzin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jemčeva 20 a, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURETIČ IVAN, Jemčeva

20 a, 1236 TRZIN, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4988
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02150 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15821/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NAPIS Podjetje za marketing,
d.o.o., Soteska 57, Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Soteska 57, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 9.938,90 Sit
Ustanovitelji: LANIŠEK ROMAN, Sote-

ska 57, 1240 KAMNIK, vložek: 9.938,90
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4989
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02151 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15835/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SATRAN Podjetje za prevoze
in trgovino, d.o.o., Videm

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 9, 1312 VIDEM-DOBRE-
POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRNAD ANTON, Cesta 9,

1312 VIDEM DOBREPOLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-4990
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02152 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRE-SEC podjetje za varnostni
inženiring, trgovino, izvoz uvoz, izobra-
ževanje in svetovanje d.o.o, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na rojah 11, 1210 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREDANIČ JOŽE, Na ro-

jah 11, 1210 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4991
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02153 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15846/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SENSE poslovne in rekreacij-
ske storitve d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ziljska ul. 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: UDIR BOŠTJAN, Ziljska ul.

12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4992
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02154 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15850/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ENTERPRISE INTERNATIONAL
trgovina, zastopstvo, import-export,
d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEKAVEC TADEJ, Povše-

tova 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4993
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02155 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PANTA RHEI DIVISIONE GRAN-
DI IMPIANTI E COMMERCIO Podjetje za
instalacijo in trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 11, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 9.346,00 Sit
Ustanovitelji: PANTA RHEI D.O.O., Gru-

berjevo nabrežje 6, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.546,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 2.
1992; NATRONI ANDREA, Via Righi 16, PA-
DOVA, vložek: 971,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 5. 2. 1992; BONOLLO PAOLO, Via
Minelle 12, CINTO EUGANEO, vložek:
971,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 2. 1992;
NATRONI SUSANNA, Via Montirone 19, Aba-
no Terme, PADOVA, vložek: 2.429,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 2. 1992; GRISON
ANTONIO, Via Montirone 19, Abano Terme,
VIGODARZERE, vložek: 2.429,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4994
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02156 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15858/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PANTA RHEI INTERNATIONAL
Podjetje za gradnjo in trgovino d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 11, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 9.161,50 Sit
Ustanovitelji: PANTA RHEI D.O.O., Gru-

berjevno nabrežje 6, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 3.818,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 2. 1992; NATRONI ANDREA, Via Righi
16, PADOVA, vložek: 4.372,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 5. 2. 1992; BONOLLO PA-
OLO, Via Minelle 12, CINTO EUGANEO,
vložek: 971,50 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4995
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02157 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15863/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RAFAEL - AVTO Podjetje za
trgovino d.o.o., Srednje Jarše 34, Dom-
žale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Srednje Jarše 34, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUDOF RAFAEL-JANEZ,

Srednje Jarše 34, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4996
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02158 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15868/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STIPSON d.o.o., komerciala,
proizvodnja, storitve d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Scopolijeva 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STIPIČ JOŽE, Scopolijeva

1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4997
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02159 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15869/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PORADEX d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, kmetijstvo, gosti-
nstvo, turizem..., zastopanje tujih part-
nerjev in konsignacijo, Ihan 9, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ihan 9, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: UČAKAR MARTINA, Ihan

9, 1230 DOMŽALE, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 2. 1992; PETER-
KA PAVLE, Ihan 88, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4998
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02160 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15877/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NURIJA trgovina, izvoz - uvoz,
d.o.o., Ljubljana, Trg osvobodilne fronte
14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg osvobodilne fronte 14,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIJARIĆ HAŠIN, Trg osvo-

bodilne fronte 14, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-4999
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02161 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIBEX d.o.o., podjetje za storit-
veno in proizvodno dejavnost, Ljublja-
na, Šišenska 9 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šišenska 9 a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRUMEN VITO, Šišenska

9 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5000
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02162 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15887/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠTER proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gubčeva 1, Šmarca, 1240 KA-
MNIK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTERLEKAR IGOR, Gub-

čeva 1, Šmarca, 1240 KAMNIK, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5001
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02163 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15896/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AAI ADRIA AVTOINŽENIRING
podjetje za notranjo in zunanjo trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 23, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARTAČ VOJKO STANIS-

LAV, Rožna dolina C.XXI /4, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5002
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02164 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/15900/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LETEX trgovina na debelo,
uvoz, izvoz, finančni inženiring d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štefanova ul. 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FAŠUN PETER, Bognarje-

va pot 70, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5003
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02165 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/15902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGO avto šola, avtomobilizem,
storitve, gostinstvo, trgovina, zunanja tr-
govina, Ljubljana, Hruševska 43/a,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hruševska 43/a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AGIĆ MUHAREM, Trg ok-

tobrske revolucije 7, 1000 LJUBLJANA, vlo-

žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 1. 1992; AGIČ ELVIRA, Trg oktobrske
revolucije 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5004
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02166 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/15905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VESTER podjetje za poslovne
storitve in trgovino, d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titov trg 4, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAN GREGOR, Podpeč

52, 1352 PRESERJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5005
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02167 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/15906/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5579767
Firma: MOTO - AGRO Kmetijska in gra-

dbena mehanizacija, d.o.o., Litija Bro-
darska 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brodarska 10, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAJOVIC JOŽE, Brodarska

10, 1270 LITIJA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
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družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5006
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02168 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/15910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PENTLJA podjetje za storitve
in trgovino d.o.o., Letališka 3, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LINDIČ NATALIJA, Hudo-

vernikova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 2.
1992; LINDIČ EDVARD, Hudovernikova 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5007
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02169 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/15923/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ABELAR proizvodnja, trgovina
in storitve Kamnik, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova 1, Duplica, 1240 KA-
MNIK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAJC RUDI, Jamova 1, Du-

plica, 1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5008
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02170 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/15927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAPRIX d.o.o., Domžale, pos-
redovanje, prodaja, zastopanje in komi-
sijski posli

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska c. 81/VI, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUŠTAR ZORAN, Ljubljan-

ska 81, 1230 DOMŽALE, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 2. 1992;
KNAP MARIJA, Podpeška 114, Vnanje Go-
rice, 1357 NOTRANJE GORICE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5009
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02171 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/15931/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOTEM export-import, d.o.o.,
Ljubljana, Trnovski pristan 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovski pristan 8, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANOVIČ MILENA, Trnov-

ski pristan 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5010
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02172 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/15948/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AMBROŽ Podjetje za proizvod-
njo, trgovino, gostinstvo in turizem,
d.o.o., Trbovlje, Gabersko 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gabersko 18, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit

Ustanovitelji: MOJSILOVIČ DUŠKA, Ga-
bersko 18, 1420 TRBOVLJE, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 2.
1992; SRŠEN LIDIJA, Gabersko 18, 1420
TRBOVLJE, vložek: 3.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 25. 2. 1992; PIRNAT TAT-
JANA, Gabersko 21, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5011
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02173 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/15963/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARINI CO engineering, proiz-
vodnja, trgovina, turizem, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koprska 94, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINI IGOR, Šmartinska

24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 7.200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 1. 1992; MA-
SERKO MAJA, Nade Ovčakove 21, 1000
LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 31. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5012
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02174 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/15968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MCL d.o.o., marketing in con-
sulting, Trbovlje, Gimnazijska 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gimnazijska 16, 1420 TRBO-
VLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAZNIK JOŽE, Rudarska c.

1 a, 1420 TRBOVLJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5013
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02175 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/15975/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STEELCUT trgovsko in proiz-
vodno podjetje d.o.o., Kleče 26, Dol pri
Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kleče 26, 1262 DOL PRI LJU-
BLJANI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURKO DUŠAN, Ljubljan-

ska 97, 1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5014
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02176 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/15976/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GEORG DESIGN d.o.o., podjet-
je za design in založništvo, C. oktober-
ske revolucije 30, Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta oktoberske revolucije
30, 1420 TRBOVLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CRT D.O.O., C. oktober-

ske revolucije 30, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5015
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02177 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/15977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IN VINO Družba za svetovanje
in posredovanje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanski nasip 42, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 31.500,00 Sit
Ustanovitelji: TRAILOVIČ DANILO, Brinje

1/15, 1290 GROSUPLJE, vložek:
31.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5016
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02178 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/15981/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIKO export-import, d.o.o.,
Ljubljana, Večna pot 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Večna pot 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REJC MIRO, Večna pot 7,

1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5017
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02179 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/15986/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BAU-POLDI Storitveno podjet-
je, uvoz, izvoz Domžale, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Srednje Jarše 15, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VLAŠIČ LEOPOLD, Vinze-

nzgasse 10/4, WIEN, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 2. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5018
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02180 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/15992/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VAJO podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo in storitve, d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polčeva 7, Mekinje, 1240 KA-
MNIK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAVPETIČ JOŽICA, Trigla-

vska 24, 1235 RADOMLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5019
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02181 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POLO Trgovsko in prevozno
podjetje d.o.o., Zapoge 40, Vodice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zapoge 40, 1217 VODICE
Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERMAN JERNEJ, Zapo-

ge 40, 1217 VODICE, vložek: 60.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 12. 1991;
JERMAN MARIJA, Zapoge 40, 1217 VODI-
CE, vložek: 60.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 30. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5020
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02182 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DALI Podjetje za gostinstvo in
družbeno prehrano, d.o.o., Ljubljana, Br-
nčičeva 31

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brnčičeva 31, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠRAJ RUDI, Ul. Pirš J. Luke

20, 1235 RADOMLJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5021
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02183 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CIKLON Trgovsko in posredni-
ško podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. koroškega bataljona 11,
1231 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAJUK DEJAN, Ul. koro-

škega bataljona 11, 1231 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 2. 1992; KOVAČ KAJETAN, Gorjupova
14, 1111 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5022
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02184 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16026/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRIMIMO podjetje za trgovino
in consulting, d.o.o., Ljubljana, Vojkova
77

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 77, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HALILOVIČ MIRKO, Vojko-

va 77, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5023
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02185 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOTERM proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Vreskovo 43, Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vreskovo 43, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ ALOJZ, Vreskovo

43, 1420 TRBOVLJE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 2. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5024
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02186 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16033/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRISMA projektiranje inforam-
cijskih sistemov, d.o.o., Smlednik, Dra-
gočajna 2 b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dragočajna 2 b, 1216 SMLE-
DNIK

Osnovni kapital: 8.616,00 Sit
Ustanovitelji: STARIČ AVGUŠTIN, Dra-

gočajna 2 b, 1216 SMLEDNIK, vložek:

8.616,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5025
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02187 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16041/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MESO-IZBIRA podjetje za pro-
dajo mesnih izdelkov, gostinstvo in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Zasavska 81

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zasavska 81, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRIDRIH ROMAN, Tržaška

270 b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5026
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02188 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16058/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTER COMPANY d.o.o., pod-
jetje za export - import

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sketova ul. 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELIĆI MUHAMET, Sketo-

va 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5027
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02189 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16060/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVG servisno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Podgorje 61 Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgorje 61, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GADŽA SAŠO, Podgorje

61, 1240 KAMNIK, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; GADŽA
VILKO, Podgorje 61, 1240 KAMNIK, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5028
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02190 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16063/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PEJKA frizersko in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ig, Ig 348

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ig 348, 1292 IG
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUKMAN ŠTEFKA, Ig 348,

1292 IG, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5029
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02191 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16072/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GUMEL TRADE podjetje za tr-
govino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Škofljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lanišče 15, 1291 ŠKOFLJICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEVC RUDI, Lanišče 15,

1291 ŠKOFLJICA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5030
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02192 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAKOPRINT podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino in marketing d.o.o., Lju-
bljana-Polje, Studenec 5 c

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Studenec 5 c, 1260 LJUBLJA-
NA-POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAZBORŠEK HENRIK,

Studenec 5 c, 1260 LJUBLJANA-POLJE,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5031
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02193 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16076/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BI-RE Proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vavpotičeva 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 16.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAJŠEK MATIJA, Vavpotiče-

va ul. 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 3.
1992; ŠALAMUN STANISLAV, Ul. heroja Sla-
ka 18, 8210 TREBNJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je

registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5032
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02194 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NOVI PANTER Reklamna age-
ncija, d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamniška cesta 38, Preserje,
1235 RADOMLJE

Osnovni kapital: 430.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAŽIČ ANTON, Parmo-

va 1, Vir, 1230 DOMŽALE, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1.
1992; KONCILJA MATJAŽ, Bolkova 54,
Homec, 1235 RADOMLJE, vložek:
10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1.
1992; GORŠE DANICA, Trdinova 4, 1230
DOMŽALE, vložek: 30.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 29. 1. 1992; GORŠE PO-
LONA, Trdinova 4, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 30.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 1. 1992; STIBRIČ JANEZ, Perkova 12,
1230 DOMŽALE, vložek: 30.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 29. 1. 1992; VOVK
MATJAŽ, Šubičeva 7/b, Vir, 1230 DOMŽA-
LE, vložek: 30.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 29. 1. 1992; HROVAT MARKO, C.
talcev 16, 1230 DOMŽALE, vložek:
40.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1.
1992; OMEJEC MARJAN, Gorica 34,
1251 MORAVČE, vložek: 40.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 29. 1. 1992; BOREC
BOJAN, Blejčeva 9, 1234 MENGEŠ, vlo-
žek: 40.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 1. 1992; ŠTEBE MARIJA, Hribarjeva
35, 1234 MENGEŠ, vložek: 30.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 29. 1. 1992; MATOS
SILVA, Pot na most 1, 1261 DOBRUNJE,
vložek: 30.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 29. 1. 1992; ŽONTAR BOGO, V. Vla-
hoviča 4/c, 1230 DOMŽALE, vložek:
30.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1.
1992; GABRŠEK ANTON, C. L. Pirša 9/a,
1235 RADOMLJE, vložek: 40.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 29. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-5033
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02195 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IZO podjetje za organizacijske
in tehnološke storitve in trgovino, d.o.o.,
Ul. Bratov Učakar 120, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Bratov Učakar 120, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ AVGUSTA, Ul. Bra-

tov Učakar 120, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5034
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02196 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16081/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DEJVI nabavne, prodajne, pro-
izvodne, posredniške in svetovalne sto-
ritve d.o.o., Ljubljana, Titova 131

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 131, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MASTNAK TATJANA, Tito-

va 131, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5035
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02197 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KRMES podjetje za inženiring,
storitve in proizvodnjo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnje Palovče 6, 1240 KA-
MNIK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODLAN JANEZ, Spodnje

Palovče 6, 1240 KAMNIK, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5036
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02198 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16098/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FINESA trgovina in storitve,
Ljubljana - Šentvid, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Komacova 3, 1210 LJUBLJA-
NA - ŠENTVID

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAIČEVIĆ CVETKA, Koma-

cova 3, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5037
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02199 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16100/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SLEMEX trgovsko in storitve-
no podjetje d.o.o., Gotska 13, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gotska 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLEMENIK ALEKSANDRA,

Gotska 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5038
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02200 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16103/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LJUBLJANSKA STANOVA-
NJSKA AGENCIJA družba z omejeno od-
govornostjo, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vošnjakova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 12.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUTALA ALEŠ, Ljubljanska

83, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 29. 1. 1992; MARKO
FRANC, Nušičeva 9, Vir, 1230 DOMŽALE,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 1. 1992; ŠTRAJN STANKO, V. Vlahovi-
ča 2 c, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1. 1992; RA-
SPET MARJETA, Mivka 9, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 29. 1. 1992; ERJAVEC VIDA, Pre-
šernova 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1.
1992; NOVAK IVAN, Trdinova 14, 1293
ŠMARJE-SAP, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 29. 1. 1992; MARKO FRA-
NCI, Nušičeva 9, Vir, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 1. 1992; LOVRIĆ KATARINA, Kobeto-
va 18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1. 1992; GO-
DEC JELKA, Senožeti 22, 1262 DOL PRI
LJUBLJANI, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 29. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5039
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02201 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/16105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LADY CAROLINE proizvodno in
trgovsko podjetje Domžale, d.o.o., Simo-
na Jenka 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Simona Jenka 9, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
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Ustanovitelji: MARINČEK DRAGICA-KA-
ROLINA, SImona Jenka 9, 1230 DOMŽA-
LE, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 17. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5040
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02202 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/16108/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RR MOJCA d.o.o., trgovina, tu-
rizem, gostinstvo, Vače 100, Vače pri
Litiji

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vače 100, 1252 VAČE PRI LI-
TIJI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADOVIČ MOJCA, Vače

100, 1252 VAČE PRI LITIJI, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5041
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02203 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/16109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADRO-KNEZ Podjetje za trgovi-
no, transport, proizvodnjo in storitve,
Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krimska 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNEŽEVIČ ANKA, Leninov

trg 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5042
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02204 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/16112/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LINEA & CO podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino, inženiring in svetova-
nje, d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamniškozasavskega odreda
9, 1240 KAMNIK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: URH BOŽO, Kamniškoza-

savskega odreda 9, 1240 KAMNIK, vložek:
1.428,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 2.
1992; URH MARJAN, Palovška 21, 1240
KAMNIK, vložek: 2.296,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 15. 2. 1992; ČAMPELJ JOŽE,
Matije Blejca 16, 1240 KAMNIK, vložek:
2.042,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 2.
1992; JANČAR TOMAŽ, Groharjeva ul.,
1240 KAMNIK, vložek: 1.420,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 2. 1992; KOMATAR
STANE, Jurčičeva 20, 1240 KAMNIK, vlo-
žek: 814,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5043
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02205 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/16123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SPACE 2000 računalniške
mreže in informacijski sistemi, d.o.o., Ki-
sovec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg pohorskega bataljona 9,
1412 KISOVEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGRAJC MARJANCA,

Trg pohorskega bataljona 9, 1412 KISO-
VEC, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 22. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5044
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02206 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/16126/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TONYK trgovsko podjetje, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o. Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnjava 18, 1225 LUKOVICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHELČIČ ANTON, Trnja-

va 18, 1225 LUKOVICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5045
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02207 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/16127/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANATIDA podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Robičeva 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOHINC PRIMOŽ, Moša

Pijade 46, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5046
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02208 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/16128/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TESAROLČEK trgovina, storit-
ve, d.o.o., Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 24.junija 84, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FAKIN FILIPINA, Cesta 24.

junija 84, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 11.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5047
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02209 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/16135/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PANTOM d.o.o., zaključna dela
v gradbeništvu, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Blasov breg 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PANTIĆ PAVLE, Blasov

breg 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 3.
1992; PANTIĆ VESNA, Blasov breg 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 23. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5048
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02210 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/16138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANGEL d.o.o., avtoservis in pro-
izvodnja lesene galanterije

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podvine 33, 1410 ZAGORJE
OB SAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREZOVŠEK ANDREJ,

Podvine 33, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5049
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02211 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/16148/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TARA-SABO Podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Učakar 48, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROZMAN KUKOVEC STA-

NA, Selanov trg 3, 1210 LJUBLJANA-ŠEN-
TVID, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 3. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5050
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02212 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/16156/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GLOBAL ENTERPRISE Doma-
ča in mednarodna trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, Koseskega 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koseskega 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAJK FRANC, Moškričeva

42, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5051
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02213 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/16157/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SCORPION podjetje za gostin-
stvo, turizem in trgovino d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška c. 286/a, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDMAR JOŽKO, Brezovi

dol 20, 1303 ZAGRADEC, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5052
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02230 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/11057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JOJ podjetje za proizvodnjo,
trgovino in servisiranje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Andreaševa 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JESENŠEK JOŽE, Andre-

aševa 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5053
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02231 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/15235/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JMC consulting, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trg mladinskih del. brigad 4,

1000 LJUBLJANA



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 1157

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEMEC RAOUL, Cesta VII.

korpusa 81, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5054
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02232 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/24678/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PEAG družba za trgovino na
drobno in debelo, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska 54, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERIĆ IVICA, Ladonja 5,

RABAC, vložek: 20.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 18. 12. 1992; ERNST-DIETER
AUFENBERG, Speckbichl 6, RUHPOLDI-
NG, vložek: 80.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 18. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5055
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02353 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/07435/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LANDI intelektualne storitve,
Domžale p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Petrovčeva 22, 1230 DOMŽA-

LE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMOLNIKAR BETKA, Pet-

rovčeva 22, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ostalo, vstop: 17. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5056
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02354 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/08911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEKTROSTROJNO INDUSTRIJ-
SKO MONTAŽNO PODJETJE p.o. Trbovlje

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Ribnik 16, 1420 TRBOVLJE
Ustanovitelji: DELAVCI TOZDA INDUST-

RIJSKO MONTAŽNA DEJAVNOST, TRBO-
VLJE, O.SOL.O., Ribnik 16, 1420 TRBOV-
LJE, ostalo, vstop: 9. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5057
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02355 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/06607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5366755
Firma: PROFILES p.o. Trgovina na

drobno in veliko, posredniške prodaje,
prevoz, proizvodnja ter uvoz in izvoz, Ko-
ške poljane 1, Ljubljana-Polje

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Koške poljane 1, 1260 LJUB-

LJANA-POLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONČAR JANKO, Koške

Poljane 1, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ostalo, vstop: 3. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5058
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02356 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/21254/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LAMPO proizvodnja in trgovi-
na d.o.o. Firma v italijanskem jeziku: LA-
MPO s.a.r.l.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Staretov trg 24/a, 1275 ŠMA-
RTNO PRI LITIJI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SCOLARI LIVIO, Via 14 Ar-

mentaresse, CODROIPO, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5059
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02357 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/13038/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CANKARJEVA DRUŽBA d.d.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Kopitarjeva 2, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 789.600,00 Sit
Ustanovitelji: USTANOVITELJI PO SEZ-

NAMU, ., 0000., vložek: 769.600,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 8. 1991; CANKA-
RJEVA ZALOŽBA p.o., Kopitarjeva 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 20.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 19. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5060
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02358 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/13237/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZARJA - MONTAŽA instalacij-
ska in zaključna dela v gradbeništvu,
d.d. Kamnik

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Molkova pot 5, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 55.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZARJA, MONTAŽA-ELEK-

TRONIKA-INŽENIRING D.D., Molkova pot
5, 1240 KAMNIK, vložek: 55.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 5. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5061
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02359 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/00326/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELLES podjetje za proizvodnjo
elektroinstalacijskega materiala in lesnih
izdelkov, p.o., Borovnica Obrtniška 2

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Obrtniška 2, 1353 BOROVNI-

CA
Ustanovitelji: OBČINSKI LJUDSKI OD-

BOR VRHNIKA, ., 1360 VRHNIKA, ostalo,
vstop: 20. 1. 1960.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5062
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02368 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/17164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AKUMULATOR podjetje za tr-
govino na drobno in debelo in zunanjo
trgovino, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 134/a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: AKUMULATOR ZAGREB,

Jurišičeva 3/IV, ZAGREB, vložek: 7.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 2. 1992;
OSOLNIK BRANE, Jakčeva ul. 40, 1000
LJUBLJANA, vložek: 750,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 2. 1992; ANTIČ VLADO,
Dvor 19, 1211 LJUBLJANA-ŠENTVID, vlo-
žek: 750,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 2. 1992; ŠEBENIK FRANCI, Brilejeva
3, 1211 LJUBLJANA-DRAVLJE, vložek:
750,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 2.
1992; ŠAVORN ANDREJA, Železniška ul.
2, 1230 DOMŽALE, vložek: 750,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5063
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02374 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/05547/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EUROMASKE trženje z revija-
mi in knjigami, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 35, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČGP DELO TOZD KKT, TI-

TOVA 35, 1000 LJUBLJANA, vložek:
180,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 2.
1990; ČGP DELO TOZD GRAFIČNA DO-
DELA., TITOVA 35, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 180,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 2. 1990; ČGP DELO TOZD GRAFIČNA
PRIPRAVA, TITOVA 35, 1000 LJUBLJAN,
vložek: 180,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 2. 1990; ČGP DELO, TOZD REVIJE,
TITOVA 35, 1000 LJUBLJANA, vložek:
180,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 2.
1990; LUIS CASTANEDA, Rio Volga 3 BIS
7 th floor, MEXICO D.F., vložek: 800,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 2. 1990; KLA-
IČ DRAGAN DR., MILENTIJA POPOVIĆA
52, BEOGRAD, vložek: 80,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 14. 2. 1990; JOVANOVIĆ
DUŠAN, ZIHERLOVA 2, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 80,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 2. 1990; ZOGOVIĆ BRANIMIR, GENE-
RAL ŽDANOVA 12, BEOGRAD, vložek:
80,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 2.
1990; BOŽIČ PETER, VEROVŠKOVA 43,
1000 LJUBLJANA, vložek: 80,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 2. 1990; VIPOTNIK
MATJAŽ, TABOR 3A, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 80,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 2. 1990; ŽERJAV IRENA, MERČNIKO-
VA 1A, 1000 LJUBLJANA, vložek: 80,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5064
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02375 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/02192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: G.S.T. družba za trženje, d.o.o.
Ljubljana, Parmova 41

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CESAR BOJAN, Gubčeve

brigade 106, 1000 LJUBLJANA, vložek:
600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 7.
1989; VIČAR JARO, Grintovška 16, 1000
LJUBLJANA, vložek: 440,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 19. 7. 1989; VERBIČ BORIS,
Zg. Gameljne 66, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 90,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 7.
1989; VARDIJAN RUDOLF, Tomažičeva
36, 1000 LJUBLJANA, vložek: 90,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 7. 1989; ROŠ
TEREZIJA, Ziherlova 6, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 90,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 7. 1989; AVRAMOV GINA, Vožarski pot
8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 90,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 7. 1989; DEKORATI-
VNA, LJUBLJANA, Celovška 280, 1000
LJUBLJANA, vložek: 600,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 19. 7. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5065
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02377 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02713/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALPTEX podjetje za trgovino,
marketing in intelektualni inženering,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodovodna 21, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.001,00 Sit
Ustanovitelji: BREZNIK HERMAN, Vodo-

vodna 21, 1230 DOMŽALE, vložek:
667,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 10.
1989; IVKOVIČ GORAN, Šaranovičeva 6,
1230 VIR, DOMŽALE, vložek: 1.334,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5066
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02379 z dne 11. 2.
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2000 pod št. vložka 1/03367/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRC POSLOVNO-REKREACIJ-
SKI CENTER MEDVODE d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta ob Sori 6, 1215 MED-
VODE

Osnovni kapital: 18.000,00 Sit
Ustanovitelji: DONIT Kemična industrija,

n.sol.o., Cesta Komandanta Staneta, 1215
MEDVODE, vložek: 2.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 14. 8. 1989; COLOR Indu-
strija sintetičnih smol, barv in lakov p.o.,
Medvode, 1215 MEDVODE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 8.
1989; AERO CELULOZA Tovarna celuloze
in papirja Medvode, Medvode, 1215 MED-
VODE, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 14. 8. 1989; SLOVENIJALES-SORA
MEDVODE Podjetje SORA Medvode, Med-
vode, 1215 MEDVODE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 8. 1989;
POZD OFSET MEDVODE, Medvode, 1215
MEDVODE, vložek: 2.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 14. 8. 1989; MERCA-
TOR-KMETIJSKA ZADRUGA, C. ob Sori 11,
1215 MEDVODE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 8. 1989; PETROL
COMMERCE p.o., Titova 66, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 7. 5. 1990; DFC GMBH, An
der walk 26, CELOVEC-KLAGENFURT, AV-
STRIJA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 7. 5. 1990; PARTIZAN društvo
za telesno vzgojo, Medvode, Medvode,
1215 MEDVODE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5067
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02380 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/05588/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IMP TRADE zunanja trgovina,
Ljubljana, d.o.o. Ljubljana, Titova 37

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 37, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: IMP, R.O.-INŽENIRING,

MONTAŽA PROIZVODNJA, Titova 37,
1000 LJUBLJANA, vložek: 11.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 2. 1990; KOTAR
ALOJZ, Medenska 91, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 2. 1990; KRANJC GORAZD, Belačeva
1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 Sit,

ne  odgovarja, vstop: 15. 2. 1990; SUS-
MAN MILENA, Stražarjeva 22 a, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 15. 2. 1990; KOŽELJ BOJAN,
Rožna dolina, Cesta XXI,11, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 15. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5068
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02384 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/06226/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VRATA Proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Kočevje, Trdnjava 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trdnjava 1, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: RODAG AG INTERNATIO-

NAL HOLDING COMPANY, Lettstr. 31, VA-
DUZ, LIE LIECHTEINSTEIN, vložek:
5.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 12.
1989; OPREMA Proizvodno podjetje p.o.
Kočevje, Tomšičeva bb, 1330 KOČEVJE,
vložek: 4.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5069
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02395 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/11530/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAPLI Podjetje za trgovino, za-
stopanje, proizvodnjo in storitve d.o.o.
Vir pri Domžalah

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vir, Bukovčeva 46, 1230 DO-
MŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5070
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02442 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/02185/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OPREMING Inženiring za notra-
njo opremo, d.o.o. Ljubljana, Brilejeva 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.400,00 Sit
Ustanovitelji: ŽANDAR MARJAN, Ul. Gu-

bčeve brigade 94, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 6. 1989; PIVK SILVO, Jamova 46,
1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 6. 1989; SMRKOLJ
ROMAN, Zaboršt 22, 1211 LJUBLJA-
NA-DOL, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 14. 6. 1989; POPIT JANKO, Gos-
podinjska 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 6.
1989; MEHLE MARJAN, Titova 120, 1000
LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 14. 6. 1989; BUČAN MARIO,
Taborska 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 6.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5071
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11476 z dne 18. 11.
1999 pod št. vložka 1/23239/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOŽIC Proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Trbovlje, Gabrsko 29

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gabrsko 29, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 103.194,00 Sit
Ustanovitelji: MOŽIČ ALEŠ, Gabrsko 29,

1420 TRBOVLJE, vložek: 103.194,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
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navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5072
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11481 z dne 17. 11.
1999 pod št. vložka 1/06266/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BM podjetje za telefonijo in ra-
čunalništvo Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Milana Majcna 17, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAN MARTIN, Podgraj-

ska 5b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 3.
1990; BIZJAN MARKO, Ul. Milana Majcna
17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5073
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11607 z dne 18. 11.
1999 pod št. vložka 1/07075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KEMPLAST-TRADE proizvod-
nja, trgovina, export-import, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obrtniška 1, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVLJAN JANEZ, Obrtni-

ška 1, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 5. 1990; NO-
VLJAN ALMA, Obrtniška 1, 1230 DOMŽA-
LE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5074
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11608 z dne 18. 11.
1999 pod št. vložka 1/07082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VAKRO Opravljanje poslovnih
storitev s trgovino na drob- no in debelo
z neživilskimi proizvodi, d.o.o., Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Keršičeva 22/a, 1420 TRBO-
VLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAŽIČ IGNACIJ, Kerši-

čeva 22a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5075
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11609 z dne 18. 11.
1999 pod št. vložka 1/07103/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SPRAGER servis in trženje,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Knezova 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SRAGER PETER, Knezova

13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5076
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11610 z dne 18. 11.
1999 pod št. vložka 1/07209/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OBLIKOVINA podjetje za
uvoz-izvoz in proizvodnjo, d.o.o., Dom-
žale, Obrtniška 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obrtniška 12, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIČ MARJANA, Obrtni-

ška 12, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 4. 1990; PA-
VLIČ TOMO, Obrtniška 12, 1230 DOMŽA-
LE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 11. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5077
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11611 z dne 18. 11.
1999 pod št. vložka 1/07213/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRL trgovina d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kamnogoriška 29, 1000 LJU-

BLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRBINC ROK, Kamnogo-

riška 29, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 2.
1990; SLD AUTOERSATZTEILE UND ZU-
B E H O R H A N D E L S G E S E L L S C H A F T
m.b.H., Unterloibl 41, UNTERBERGEN,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 2. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5078
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11612 z dne 18. 11.
1999 pod št. vložka 1/05407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MM INŽENIRING Podjetje za
marketing, d.o.o., Ljubljana, Presetniko-
va 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Presetnikova 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRIEDL MITJA, Presetni-

kova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 12.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 1161

1989; FRIEDL MARTA, Polje, cesta XVI-
II/20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5079
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11613 z dne 18. 11.
1999 pod št. vložka 1/05410/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SITICH d.o.o., proizvodnja, tr-
govina, svetovanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stična 45, 1295 IVANČNA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDARŠIČ BOJAN, Stič-

na 45, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5080
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11614 z dne 18. 11.
1999 pod št. vložka 1/05490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AM MARKETING Izdelava in
prodaja lesnih sortimentov, d.o.o., Lo-
gatec, Notranjska 30

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Notranjska 30, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHEVC MARKO, Notra-

njska 30, 1370 LOGATEC, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 2.
1990; MIHEVC ANICA, Notranjska 30,
1370 LOGATEC, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5081
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11615 z dne 18. 11.
1999 pod št. vložka 1/05432/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INGENIOS Podjetje za inženiri-
ng energetskih naprav, inštalacij in op-
reme v strojništvu d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kasalova 8a, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.500,00 Sit
Ustanovitelji: LAGUDIN VLADIMIR, Me-

toda Mikuža 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 3.
1990; KRIŽNAR MARJAN, Srednje Jarše
69, 1230 DOMŽALE, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 3. 1990; CIMER-
MAN IGOR, Ljubeljska 21, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 15. 3. 1990; BERGINC BOJAN, Lju-
beljska 29, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 3.
1990; HROVAT BRANKO, Kasalova 8a,
1230 DOMŽALE, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5082
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11616 z dne 18. 11.
1999 pod št. vložka 1/05505/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LUKS podjetje za projektira-
nje, marketing, inženiring, za poslovne
storitve na domačem in tujem trgu ter
promet blaga na debelo in drobno,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ižanska c. 223a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PISLAK PRIMOŽ, Ižanska

223a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 2. 1990; PIS-
LAK ANŽLOVAR ALENKA, Ižanska 223a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5083
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11617 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05440/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRANDA Trgovsko in posred-
niško podjetje, d.o.o., Pokopališka 2,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pokopališka 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UČAKAR MATJAŽ, Poko-

pališka 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5084
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11618 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05458/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MATEJA & VERA Proizvodnja,
prodaja in oblikovanje tekstilnih izdel-
kov d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ladja 1/b, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUHAR MATEJA, Ladja

1/b, 1215 MEDVODE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 1. 1990; ME-
NARD VERA, Cesta ob Barju 22, 1291
ŠKOFLJICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 26. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-5085
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11619 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STILING proizvodnja, trgovina,
inženiring, oprema objektov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ižanska c. 280, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KRUŠIČ ANICA, Ižanska c.

280, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1. 1990; PA-
KIŽ PAVLA, Presetnikova 10, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 29. 1. 1990; MAVEC MARIJA, Fabi-
janijeva 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5086
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11620 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05525/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIGITAL DESIGN TEAM d.o.o.,
Podjetje za svetovanje in oblikovanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kopališka 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANČIČ MARGARITA, Ko-

pališka 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5087
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11622 z dne 18. 11.
1999 pod št. vložka 1/06252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: T & T Podjetje za trgovino in
turizem d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Angele Ljubič 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODPEČAN MARIJA - MI-

LENA, Kopališka ul. 23, 2380 SLOVENJ
GRADEC, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 5. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5088
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11623 z dne 18. 11.
1999 pod št. vložka 1/06273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IPLES COMMERCE d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gorenjska 10, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 3.986,00 Sit
Ustanovitelji: IPAVEC ANTON, Gorenjska

10, 1234 MENGEŠ, vložek: 1.993,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 12. 1989; IPA-
VEC DANIELA, Gorenjska 10, 1234 MEN-
GEŠ, vložek: 1.993,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5089
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11624 z dne 18. 11.
1999 pod št. vložka 1/06289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NESA trgovina, turizem, frizer-
stvo in kozmetika Vrhnika, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Verd 83, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAŠOVEC NELA, Verd

83, 1360 VRHNIKA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5090
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11625 z dne 18. 11.
1999 pod št. vložka 1/06292/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAČEK gostinstvo, turizem, re-
kreacija d.o.o., Trojane, Šentgotard 15 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šentgotard 15 a, 1222 TRO-
JANE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAČEK STANE, Šentgota-

rd 15a, 1222 TROJANE, vložek: 666,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3. 1990; MA-
ČEK ALOJZIJA, Šentgotard 15a, 1222
TROJANE, vložek: 667,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 26. 3. 1990; MAČEK TADEJ,
Polšina 3, 1222 TROJANE, vložek: 667,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5091
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11626 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06319/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SEMA podjetje za servisno de-
javnost elektro stroke, trgovino, uvoz in
izvoz, zastopstva in kooperacijo d.o.o.,
Čebelarska 21, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čebelarska 21, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREGELJ FRANC, Čebe-

larska 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 3.
1990; PREGELJ MARJETA, Vlahovičeva
43, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 3. 1990; PREGE-
LJ SEBASTIJAN, Kersnikova 10, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
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nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5092
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11627 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06350/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FAKT Proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Preglov trg 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SRDAR FRANC, Preglov

trg 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 10.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5093
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11628 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELPRO INŽENIRING projektira-
nje, vzdrževanje in svetovanje, d.o.o.,
Borovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grnišnikova 10, 1353 BORO-
VNICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠVAJGER MILAN, Gradiš-

nikova 10, 1353 BOROVNICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 3.
1990; LEDAR JURIJ, Rateče 40, 4220
ŠKOFJA LOKA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5094
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11629 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UMIS & PC Univerzalni majhni
informacijski sistemi za PC, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. A. Skoka 16, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTIFTAR MIRAN, Antona

Skoka 16, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 12.
1989; DIMNIK STANISLAV, Fabianijeva 31,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5095
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11630 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AM-AVTOMARKETING podjetje
za trgovino z avtomobili in rezervnimi
deli, d.o.o., Trzin, Kidričeva c. 67

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 67, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEDENK JURE, Kidričeva

67, 1234 TRZIN, MENGEŠ, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5096
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11631 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RIKOMA izdelava, predelava in
prodaja tekstila, d.o.o., Ljubljana, Trg os-
voboditve 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg osvoboditve 4, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KOTAR MOJCA, Kodrova

34, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 3. 1990; KOTAR
MIHA, Kodrova 34, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 3. 1990; KOTAR MAJA, Kodrova 34,
1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5097
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11632 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIPPO Podjetje za proizvodnjo,
trgovino, storitve in posredništvo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šalka vas 80, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠMALCELJ ALOJZ, Šalka

vas 80, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 12. 1989;
ŠMALCELJ IRENA, Šalka vas 80, 1330 KO-
ČEVJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5098
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11633 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAZBEC - KOGOVŠEK družba
za proizvodnjo in trgovino d.o.o. Brezje
27, Dobrova

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brezje 27, 1356 DOBROVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOGOVŠEK ZDRAVKO,

Brezje 27, 1356 DOBROVA, vložek:
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1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 9.
1990; JAZBEC JANKO, Horjul 108, 1354
HORJUL, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5099
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11634 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06413/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SPEKTER podjetje za svetova-
nje s področja zdravega življenja in eko-
logije, d.o.o., Ljubljana, Poklukarjeva 70

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pokljukarjeva 70, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELEN ŽMITEK ANITA, Po-

klukarjeva 70, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5100
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11635 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06422/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KONDOR trgovina na debelo in
drobno, izvajanje gradbenih in ostalih del
ter uvozno-izvozne storitve, d.o.o. Žeje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žeje 12, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 3.200,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTEBE STANISLAV, Žeje

12, 1218 KOMENDA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3. 1990; MO-
DJOROŠ BOJAN, Podpeč 58, 1352 PRE-
SERJE, vložek: 1.200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 26. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5101
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11636 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HEROS podjetje za proizvod-
njo, trgovino in marketing d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni log III/5, 1330 KO-
ČEVJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOVŠIN FERDO, Mesni log

III/5, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3. 1990; GLA-
VAN BRIGITA, Šmarješke toplice 168,
8220 ŠMARJEŠKA TOPLICE, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3.
1990; LOVŠIN MARIJA, Mestni log III/5,
1330 KOČEVJE, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5102
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11637 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARTICA podjetje za proizvod-
njo, trgovino in kulturo, Soussenska c.
21, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sussenska 21, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAGELJ MATEJA, Sous-

senska 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 2.
1990; KRAGELJ DARE, Soussenska 21,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5103
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11638 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEK podjetje za proizvodnjo,
vzdrževanje, trgovino in zastopstvo vseh
vrst električnih, elekronskih in računa-
lniških izdelkov in naprav, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhovci cesta 12 št. 4, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: PEČEK LOJZE, Vrhovci ce-

sta 12 št. 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5104
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11639 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M & D d.o.o. Podjetje za gostin-
stvo, turizem, trgovino, inženiring in sto-
ritve d.o.o. Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 8. julija 8, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRAČUN MIRA, Ljubljan-

ska 87, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 12. 1989;
BRAČUN DUŠAN, Ljubljanska 87, 1230
DOMŽALE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5105
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11640 z dne 19. 11.
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1999 pod št. vložka 1/06547/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIGOR podjetje za trgovino, in-
štalacijske, gradbene in obrtniške uslu-
ge, računalniške storitve d.o.o. Ljublja-
na, Rotarjeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rotarjeva ul. 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAMBIČ ZMAGO, Rotarje-

va ul. 5, 1211 LJUBLJANA-ŠENTVID, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5106
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11641 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06560/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DETA-TRADE Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ruska 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽNAR-POLJANEC TA-

TJANA, Ruska 7, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 3. 1990; GODLER DEJAN, Ruska 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5107
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11642 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: F.A.A.D. izvoz-uvoz, marketing,
trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorenje 38, 1332 STARA CE-
RKEV PRI KOČEVJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRIŠKI DARIO, Gorenje

38, 1332 STARA CERKEV, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 2.
1990; BRANKOV KARMEN, Vurnikova 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5108
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11643 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06608/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CVETJE ELI podjetje za svetli-
čarsko dejavnost Export-import d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška 46, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SELIŠKAR IVAN, Titova

233, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4. 1990; SELI-
ŠKAR DRAGOTINA, Titova 233, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 8. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5109
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11644 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06631/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROTEL podjetje za zastopanje
tujih firm, zunanja in notranja trgovina,
računalništvo in inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Višnjevarjeva 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽMAVC TOMO, Novo Po-

lje C. I/58, 1211 LJUBLJANA-POLJE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:

22. 3. 1990; ŽUPANIČ ROMAN, Višnjevar-
jeva 11, 1211 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5110
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11645 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06637/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ISC podjetje za svetovanje pri
premagovanju komunikacijskih ovir, mo-
tnjah sluha, govora, branja in pisanja
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hajdrihova 26 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOŠKOV MARIJA, Ul. bra-

tov Učakar 92, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 4.
1990; HOLEC DARJA, Hajdrihova 26a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 4. 1990; SHO-
ČEVAR TEREZIJA, Poljanska 20, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 19. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5111
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11646 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RAPIDEF Podjetje za uvoz-iz-
voz, posredovanje, inženiring in trgovi-
no d.o.o., Domžale, Ljube Šercerja 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljube Šercerja 10, 1230 DO-
MŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAVNIKAR FRANČIŠEK,

Ljube Šercerja 10, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 4. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5112
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11647 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06672/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SHT Podjetje za lesno galante-
rijo in servis, d.o.o. Kočevje, Črni potok 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Črni potok 6, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PANTAR ROBERT, Črni po-

tok 6, 1330 KOČEVJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5113
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11648 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/06682/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIŠEL Trgovinska družba,
d.o.o., Logatec, Tržaška 146

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 146, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 600.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEFMAN MILENA, Tržaška

51a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
360.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 4. 1990; ŠEFMAN ZLATKO, Tržaška
51a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
240.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5114
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11649 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07023/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LAMBADA trgovina, gostinstvo
in turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Komel 32, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMUK EDVARD, Bratov

Komel 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5115
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11650 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MORBUS podjetje za izdelavo
in popravilo invalidskih pripomočkov,
d.o.o., Pot Franca Pušnika 8, Hrastnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot Franca Pušnika 8, 1430
HRASTNIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETERLIN BOJAN, Pot

Franca Pušnika 8, 1430 HRASTNIK, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 4. 1990; PETERLIN ANDREJA, Pot
Franca Pušnika 8, 1430 HRASTNIK, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5116
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11651 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07047/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAPIGA podjetje za trgovino,
uvoz in izvoz, d.o.o., Ljubljana, Tratniko-
va 40

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tratnikova 40, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAŠOVEC JANEZ, Trat-

nikova 40, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 3.
1990; MARJAN ČONČ, Smerdujeva 21,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5117
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11652 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAKAJ d.o.o., trgovina in pre-
vozi, Dragomerška 7, Brezovica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dragomerška 7, 1351 BREZ-
OVICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TAHIR TAKAJ, Dragomer-

ška 7, 1351 BREZOVICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5118
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11653 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07095/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JANKLINE proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Agrokombinatska 2, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDARŠIČ DARJA, Her-

bersteinova 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 5.
1990; ŽALIK FRANC, Ane Ziherlove 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5119
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11654 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: Z & M Export-import d.o.o., Lju-
bljana, Jana Husa 66

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jana Husa 66, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NANUT ANTON ML., Jana

Husa 66, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 5.
1990; NANUT ANTON ST., Brdnikova 23,
1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5120
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11655 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07150/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARTISAN d.o.o., družba za de-
sign, proizvodnjo, trgovino, inženiring,
notranje in zunanje ureditve, Trbovlje
Trg svobode 11a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg svobode 11a, 1420 TR-
BOVLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BORIS BOLARIČ, Leninov

trg 1, 1420 TRBOVLJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5121
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11656 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07241/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: YORKI trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Spodnje Gameljne

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnje Gameljne 60, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUPNIK MARIJA, Spodnje

Gameljne 60, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5122
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11657 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07360/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ČAS Informacijsko časopisno
založniško podjetje, d.o.o., Ljubljana, Li-
kozarjeva 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Likozarjeva 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: DOBNIKAR META, Trg MDB

12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 6. 1990; APIH
JURE, Vraničeva 6a, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 6.
1990; NOVAK ANDREJ, Pod hrasti 59,
1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5123
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11658 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07363/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AUTO-MARCETING podjetje za
trgovino in zastopanje, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhovci C.X 24, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORMAN ANDREJ, Vrhov-

ci c. X/24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 6.
1990; ZORMAN MARIJA, Vrhovci C. X/24,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5124
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11659 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOMEXIM podjetje za proizvo-
dnjo, notranjo in zunanjo trgovino in ra-
zvoj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šarhova 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: DOMITROVIČ ZDENKO,

Šarhova 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 4.
1990; DOMITROVIČ SUZANA, Šarhova 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 4. 1990; MEDVED MI-
HAEL, Šarhova 10, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5125
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11660 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07395/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ASEL podjetje za proizvodnjo
industrijske elektronike, računalništvo,
trgovino na debelo in drobno, kon- sig-
nacijo in zastopanje, d.o.o., Hrastnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novi dom 49 a, 1430 HRAST-
NIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ABRAM STANISLAV, Novi

dom 49, 1430 HRASTNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5126
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11661 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07398/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: L d.o.o., družba za turizem in
usposabljanje voznikov, Cerknica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Notranjska 25, 1380 CERKNI-
CA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠALEHAR JURE, Notra-

njska 25, 1380 CERKNICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 5.
1990; KOVAČ ZDRAVKO, Partizanska 16
a, 1381 RAKEK, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5127
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11662 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07459/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MJS podjetje za svetovanje,
projektiranje in prodajo, p.o., Ljubljana,
Melikova 9

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Melikova 9, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 300,00 Sit
Ustanovitelji: MALOVIČ FRANCKA, Me-

likova 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 150,00
Sit, ostalo, vstop: 28. 3. 1990; MALOVIČ
SILVANA, Melikova 9, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 150,00 Sit, ostalo, vstop: 28. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5128
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11663 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIGA gostinsko in trgovsko
podjetje, Ljubljana, Cesta na Brdo 42 c,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Brdo 42 c, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEME IGOR, Cesta na

Brdo 42 C, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5129
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11664 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07485/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TROPEK Trgovina, obdelava in
predelava kovin, d.o.o., Brezovica pri
Ljubljani, Cesta na postajo 69

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na postajo 69, 1351
BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETKOVŠEK ROMAN, Ce-

sta na postajo 69, 1351 BREZOVICA PRI
LJUBLJANI, vložek: 2.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 11. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5130
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11665 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTONABAVA TRADE trgovina,
zunanja trgovina in leasing, d.o.o., Ljub-
ljana, Zvezna ulica 2 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zvezna ulica 2 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOLKOVIČ EDO, Trg Ok-

tobrske revolucije 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 220,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 10. 1991; GALE MAKSIMILJAN, Kolo-
dvorska 32 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
960,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 10.
1991; TRTNIK PETER, Martina Krpana 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 220,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 10. 1991; MARKO-
ČIČ-TRTNIK MAJDA, Mlinska pot 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 180,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 18. 10. 1991; OKORN AN-
TON, Koželjeva 16, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 220,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 10. 1991; LAVRIČ JOŽE, Povšetova
96, 1000 LJUBLJANA, vložek: 80,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 10. 1991; HO-
ČEVAR MARTINA, Količevo 30, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 20,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 18. 10. 1991; VIDMAR NADA, Gra-
dišče pri Lukovici 46, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 20,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 10. 1991; GRBEC MILAN, Šentpavel
6, 1261 DOBRUNJE, vložek: 20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 10. 1991; JONTES
BOŽIDAR, Titova 135, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 20,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 10. 1991; ČRNUTA MIRAN, Brilejeva
16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 20,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 10. 1991; MIS-
VELJ ALENKA, Žorgova 18 a, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 20,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 18. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5131
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11666 z dne 19. 11.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 1169

1999 pod št. vložka 1/07530/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SEKVOJA lesno proizvodno in
montažno podjetje, d.o.o., Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čarmanova 3, 1215 MEDVO-
DE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREBIL JANKO, Čarmano-

va 3, 1215 MEDVODE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5132
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11667 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TROFEJA proizvodno, servis-
no in prodajno podjetje, d.o.o., Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljska pot 6, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALBREHT JANEZ, Poljska

pot 6, 1370 LOGATEC, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 5. 1990; AL-
BREHT DARKA, Poljska pot 6, 1370 LO-
GATEC, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5133
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11668 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07573/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEMA LUX podjetje za proizvo-
dnjo, trgovino in servisiranje, d.o.o., Zgo-
rnje Pirniče 103, Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornje Pirniče 103, 1215
MEDVODE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: MERJASEC LEON, Zgor-
nje Pirniče 103, 1215 MEDVODE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5134
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11669 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07588/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M & A prevozno in lesno podje-
tje, d.o.o., Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kadunčeva 7, 1290 GROSUP-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOŽINA ALOJZ, Kadunče-

va 7, 1290 GROSUPLJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5135
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11670 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIDEOS podjetje za distribuci-
jo video filmov, d.o.o., Majcenova 27,
Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Majcenova 27, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GABRIJEL BORIS, Majce-

nova 27, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 5.
1990; GRUDNIK FLORIJAN, Vegova 5,
1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5136
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11671 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07605/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GLOBAL COMMERCE zunanja
trgovina, marketing in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Staničeva 33

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Staničeva 33, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEREB DUBRAVKA, Stani-

čeva 33a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5137
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11672 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GLOBAL TRADE zunanja trgo-
vina, marketing in svetovanje, d.o.o., Lju-
bljana, Staničeva 33

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Staničeva 33, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEREB VLADIMIR, Stani-

čeva 33, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5138
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11673 z dne 19. 11.
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1999 pod št. vložka 1/07636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AURORA prodaja, prevozi, or-
ganiziranje, snemanje, foto- kopiranje,
gostinstvo in turizem, uvoz-izvoz, zasto-
panje tujih firm, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 80, 1218 KOMEN-
DA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAŠPERLIN SLAVKA, Gla-

varjeva 80, 1218 KOMENDA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5139
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11674 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07639/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LINIA-A Podjetje za zastopst-
vo, trgovino in gostinstvo, Polhov Gra-
dec, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenja vas 29, 1355 POL-
HOV GRADEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRALJ ANDREJ, Dolenja

vas 29, 1355 POLHOV GRADEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5140
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11675 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07683/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INGEL d.o.o., svetovanje, in-
ženiring, zastopanje, Ljubljana, Zlatek
63 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zlatek 63 a, 1000 LJUBLJLA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠVERKO IVAN, Zlatek 63a,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5141
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11676 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07718/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SP BALON podjetje za trgovin-
sko in servisno dejavnost d.o.o Črnuče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica v Kokovšek 4, 1231 ČR-
NUČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALON KLAVDIJ, Ulica v

Kokovšek 4, 1231 ČRNUČE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5142
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11677 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07719/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KEME proizvodnja, inženiring,
trgovina in servis, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prečna ulica 11, 1235 RADO-
MLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLADNIK BLAŽ, Prečna uli-

ca 11, 1235 RADOMLJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 12. 1989;
KLADNIK OLGA, Prečna ulica 11, 1235
RADOMLJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5143
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11678 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GEMMINI Trgovina na debelo
in drobno d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 42, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERCE MARJETA, Prešer-

nova 42, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 6.
1990; TURK DRAGO, Kamnik pod Krimom
134, 1352 PRESERJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5144
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11679 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07759/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: J & B TRADE Podjetje za trgo-
vino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Ko-
sova 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kosova 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREBILIČ JANJA, Trstenja-

kova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-5145
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11680 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OKTOBER družba za založništ-
vo, posredovanje kulturnih dobrin, pre-
vajalsko dejavnost, marketinške usluge
in jezikovne storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kosovelova 47, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLATNIK ANDREJ, Koso-

velova 47, 1110 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5146
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11681 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/07822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SPORT-TEHNIK podjetje za tr-
govino, organizacijo in proizvodnjo,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Valburga 6/a, 1216 SMLED-
NIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRAH STANISLAVA, Oret-

nekova pot 3, 4000 KRANJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 4.
1990; GRAH MILAN, Oretnekova pot 3,
4000 KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 10. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5147
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11739 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIOS-COMMERCE podjetje za
trgovino, turizem, gostinstvo, service
d.o.o., Ljubljana, Letališka 33

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 33, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHAJLOVIČ RADOSLAV,

Leninov trg 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 2.
1991; MIHAJLOVIČ VOJISLAV, Leninov trg
5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5148
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11740 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LINIA MARKETING podjetje za
marketing, propagando in samozaložni-
štvo, d.o.o., Mestni trg 18, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni trg 18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRICELJ ALENKA, Litijska

68, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5149
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11741 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POSREDOVALEC podjetje za
posredovanje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 106, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAN ZDRAVKO, Cleve-

landska 49, 1000 LJUBLJANA, vložek:

2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5150
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11742 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11631/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MG TRADE podjetje za medna-
rodno trgovino in estetiko, d.o.o., Rihar-
jeva 28, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Riharjeva 28, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILEVČIČ NIKOLA, Peri-

čeva 40, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 2.
1991; MILEVČIČ GORDANA, Balkanska
51, SPLIT, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5151
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11743 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11644/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DISTRIBUT d.o.o., Podjetje za
trgovino in tiskarske usluge, Trzin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reboljeva 23, 1234 MEN-
GEŠ-TRZIN

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRUMPAK JANEZ, Rebo-

ljeva 23, 1234 MENGEŠ, TRZIN, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5152
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11744 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11646/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MSI proizvodno in trgovsko
podjetje na debelo in malo Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, Hrenova 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hrenova 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 70.000,00 Sit
Ustanovitelji: MULTISTREAM SYSTEMS

INC., Box 497 Excelsior, MINESOTA, vlo-
žek: 55.300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 1. 1991; GRIFFITH MARIO, Hrenova
12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.900,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 1. 1991; JE-
NKO UROŠ, Černetova 30, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.900,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 19. 1. 1991; SPRAY JOHN,
5685 Woodduck Circle Shorewood, MIN-
NESOTA, 55331 USA, vložek: 4.900,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5153
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11745 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NEWS podjetje za trgovino, po-
sredništvo, zastopanje, izvoz-uvoz, Ljub-
ljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Proletarska 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALENT TATJANA, Kavči-

čeva 48, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5154
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11746 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11657/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ORBITOUR podjetje za prevoz-
ne, trgovske in turistično gostinske sto-
ritve Kamnik, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgorje 1a, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEINDIENST ALOJZ,

Podgorje 1a, 1240 KAMNIK, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1.
1991; VRHOVNIK ALOJZ, Tineta Zajca 11,
1240 KAMNIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5155
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11747 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TANA LINE podjetje za trgovi-
no, gostinstvo, turizem uvoz in izvoz, sve-
tovanje, posredovanje, zastopanje, pre-
voze, špedicije... d.o.o., Ljubljana, Novi
trg 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novi trg 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAMPIČ MAJA, Novi trg 1,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5156
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11748 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DELTA CONSULTING svetova-
nje in promocije, d.o.o., Malgajeva 2,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malgajeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUŠIČ CHAPMAN VANDA,

Malgajeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5157
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11749 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11671/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MASIVA J & J storitve in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, Pokopališka 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pokopališka 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAUSCHEN JANEZ, Ce-

sta Andreja Bitenca 26, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 2. 1991; KNEZ JANEZ, Trg komanda-
nta Staneta 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5158
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11750 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAVALEC trgovsko in proizvo-
dno podjetje d.o.o., Ljubljana, Milana
Majcna 34, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Milana Majcna 34, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVALEC NIVES, Milana

Majcna 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5159
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11751 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11686/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOTIME trgovina in vzdrže-
vanje z motornimi vozili, d.o.o., Kritina
57 a, Dob

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krtina 57 a, 1233 DOB
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRAMOR FRANC, Krtina

57 a, 1233 DOB, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5160
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11752 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11691/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NAD & REZ podjetje za načrto-
vanje, izdelavo in obdelavo lesnih izdel-
kov, d.o.o., Dol pri Ljubljani, Laze pri
Dolskem 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Laze pri Dolskem 13, 1262
DOL PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEMUT JANEZ, Leze pri

Dolskem 13, 1262 DOL PRI LJUBLJANI,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 1. 1991; KOROŠEC MATJAŽ, Gospo-
dinjska 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5161
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11753 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: C.D.W. audio, video, d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bernekerjeva 33, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRATAR SEBASTJAN, Be-

rnekerjeva 33, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5162
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11754 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KRATING podjetje za trgovino
in inženiring, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Učakar 34, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMLJAK ALOJZ, Bratov

Učakar 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5163
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11755 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GOST podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, d.o.o., Primskovo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Primskovo 7, 1276 PRIMSKO-
VO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOB SLAVKO, Primsko-

vo št. 7, 1276 PRIMSKOVO, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5164
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11756 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11708/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FERIT d.o.o., storitve v zvezi s
kompresorji, kmetijski- mi stroji in raču-
nalniki, trgovina, izdelovanje kovinske
galanterije, gostinstvo..., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kristanova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAVEC FRANCI, Kristano-

va 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5165
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11757 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: V.E.A. COMMERCE proizvodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRAME ERNEST, Glinško-

va ploščad 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5166
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11758 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11721/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: URŠKA AVTOŠOLA d.o.o., Za-
gorje, Ul. prvoborcev 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Prvoborcev 7, 1410 ZA-
GORJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ MATJAŽ, Ul. pr-

voborcev 7, 1410 ZAGORJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5167
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11759 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11726/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PEKA trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vlahovičeva 8, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROJKO PETRA, Vlahoviče-

va 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1. 1991; RO-
JKO ANTON, Vlahovičeva 8, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 30. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5168
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11760 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11733/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LMS podjetje za požarno var-
nost, storitve in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ižanska 69 e, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAMPE FRANC, Glinškova

ploščad 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5169
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11761 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: B & J & K podjetje za opravlja-
nje vseh vrst avto uslug in drugih stori-
tev, d.o.o., Tomažičeva 71, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomažičeva 71, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HARTMAN JANEZ, Toma-

žičeva 71, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5170
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11762 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11750/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FERTOP notranja in zunanja tr-
govina d.o.o., Depala vas 16a, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Depala vas 16a, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOGAR MARJAN, Depala

vas 16a, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5171
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11763 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11766/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIKRON & DBS d.o.o., podjetje
za elektroniko, ostala elektronska opravi-
la, uvoz in izvoz, Trilerjeva 13, Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trilerjeva 13, 1215 MEDVO-
DE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KASTELIC RAFAEL, Triler-

jeva 13, 1215 MEDVODE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12.
1990; KASTELIC LJUBICA, Trilerjeva 13,
1215 MEDVODE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5172
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11764 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11800/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ECKERT podjetje za steklarst-
vo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kantetova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ECKERT TOMAŽ, Kanteto-

va 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5173
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11765 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11803/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CRIN center za razvoj in inova-
cije v šoli, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tominškova 59, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOBEC DORA, Tominško-

va 59, 1000 LJUBLJANA, vložek: 900,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 2. 1991; PI-
CIGA DARJA, C. Ceneta Štuparja 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 900,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 16. 2. 1991; VARL OLGA, Če-
lesnikova 4, 1215 MEDVODE, vložek:
200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5174
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11766 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11809/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MULTI trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mala vas 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIRNIK MILENA, Mala vas

9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 12. 1990; SIRNIK
ŠTEFAN, Mala vas 9, 1000 LJUBLJANA,

vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5175
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11767 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11812/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRANSPORT MAVER podjetje
za mednarodno špedicijo in integralni
transport, d.o.o., Škofljica, Dolenjska ce-
sta 328

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 328, 1291
ŠKOFLJICA

Osnovni kapital: 387.699,80 Sit
Ustanovitelji: BOLDAN JOŽE, Wolbe-

ckstrasse 210, ESSEN, B.R.D., vložek:
367.193,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 1. 1991; MAVER CIRIL, Dolenjska ce-
sta 328, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
20.506,80 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5176
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11768 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11833/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: T.T.I., podjetje za trgovino, tra-
nsport in inženiring, d.o.o., Trbovlje, Gi-
mnazijska 21

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gimnazijska 21, 1420 TRBO-
VLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPAR ROMANA, Gimna-

zijska 21, 1420 TRBOVLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5177
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11769 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAKŠA TADEJ podjetje za trgo-
vino, zunanjetrgovinski promet in prevo-
zništvo, d.o.o., Ivančna gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vir pri Stični 84, 1295 IVANČ-
NA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKŠA TADEJ, Viška 49 b,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5178
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11770 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11863/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŽE & RK podjetje za trgovino
na debelo in drobno d.o.o., Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Blekova vas 1/B, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPRIVNJAK ROBERT,

Blekova vas 1/B, 1370 LOGATEC, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 1.
1991; ŽIGON EDVARD, Stara cesta 54/A,
1370 LOGATEC, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-5179
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11771 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11915/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŽELEZNINA ŽEBELJ trgovsko
podjetje, d.o.o., Logatec, Kalce 21 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kalce 21 a, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRUS ŠTEFKA, Kalce 21

a, 1370 LOGATEC, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 3. 1991; BRUS
SREČKO, Kalce 21 a, 1370 LOGATEC,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5180
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11772 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11916/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAHORIČ trgovina, storitve,
gostinstvo, d.o.o., Trzin, Kidričeva 79

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 79, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAHORIČ IZTOK, Kidriče-

va 79, 1234 TRZIN, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5181
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11773 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CLASSIC FOOD CO. podjetje
za uvoz in izvoz, Prešernova 37, Trzin,
Mengeš, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 37, 1234 MEN-
GEŠ-TRZIN

Osnovni kapital: 9.900,00 Sit
Ustanovitelji: DI LUCA FERNANDO, Bo-

ndegatan 29, STOKHOLM, vložek:
9.900,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5182
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11774 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11933/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5483867
Firma: WALTER WOLF BOUTIQUE

podjetje za trgovino d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Wolfova cesta 4, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.428.560,00 Sit
Ustanovitelji: SEACREST BERMUDA LTD,

226 Church Street, COOPERS LAYBRAND
BUILDING, vložek: 728.560,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 30. 6. 1989; WOLF WALTER,
KANADA, KANADA, vložek: 700.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 5. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5183
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11775 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11948/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OGREVANJE-PLIN SERVIS mo-
ntažno, storitveno, servisno podjetje
d.o.o., Škofljica, Mijavčeva 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mijavčeva 7, 1291 ŠKOFLJI-
CA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRLE JOŽE, Iška loka 67,

1292 IG PRI LJUBLJANI, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5184
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11776 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11961/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DEBI Rakek, d.o.o., proizvod-
no, grafično, trgovsko, gostinsko, turi-
stično podjetje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 46 a, 1381 RA-
KEK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOMBAČ DARJA, Partiza-

nska 46 a, 1381 RAKEK, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 1. 1991; BO-
MBAČ BRANE, Partizanska 46 a, 1381 RA-
KEK, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 10. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5185
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11777 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11962/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALMARO trgovina na debelo in
drobno, zastopanje, proizvodnja in inže-
niring d.o.o., Horjul, Horjul 62

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Horjul 62, 1354 HORJUL
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEPON ROMAN, Horjul

62, 1354 HORJUL, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-5186
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11778 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/11997/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KEMIPLASTIKA proizvodno tr-
govsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Osla-
vijska 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Oslavijska 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERSNIK MIHAEL, Pod

Hrasti 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 1.
1991; KERSNIK SLAVA, Pod Hrasti 17,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5187
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11779 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ČRTA podjetje za projektira-
nje, svetovanje, trgovino, gostinstvo in
turizem d.o.o., Kočevje, Ulica heroja Ma-
rinclja št. 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica heroja Marinclja št. 7,
1330 KOČEVJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUBIC PETER, Ulica hero-

ja Marinclja št. 7, 1330 KOČEVJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5188
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11780 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12023/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAXI M družba za informacij-
ski, ekonomski, finančni in organizacij-
ski inženiring, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gabrov trg 21, 1000 LJUB-
LJANA POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRAMOR MILENA, Gab-

rov trg 21, 1000 LJUBLJANA - POLJE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 2. 1991; MRAMOR MARJAN, Gabrov
trg 21, 1000 LJUBLJANA - POLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5189
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11781 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12030/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIVI podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.o.o., Vrzdenec
36/a, Horjul

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrzdenec 36/a, 1354 HOR-
JUL

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRHOVEC JOŽE, Zaklanec

40, 1354 HORJUL, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5190
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11782 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12040/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TROS trgovina na drobno neži-
vilskih proizvodov in storitev d.o.o., Ko-
čevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kočevska c. 105, 1330 KO-
ČEVJE, DOLGA VAS

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: KOTNIK DUŠAN, Dolga
vas, Kočevska 105, 1330 KOČEVJE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 2. 1991; KOTNIK ZDENKA, Dolga vas,
Kočevska 105, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5191
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11783 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12047/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SILTECH inženiring in trgovina
d.o.o., Dolga vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kočevska c. 85, 1330 KOČE-
VJE, DOLGA VAS

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNAVS SILVO, Dolga vas,

Kočevska cesta 85, 1330 KOČEVJE, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5192
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11784 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12081/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOBREL podjetje za čiščenje,
zemeljska in zidarska dela, gojitev in
prodaja gob, d.o.o., Hrastnik, Log 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Log 25, 1430 HRASTNIK
Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: ŽELEZNIK SILVO, Log 25,

1430 HRASTNIK, vložek: 2.700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 2. 1991; ŠIKOVC
BRANE, Trg Franca Kozarja 7, 1430 HRA-
STNIK, vložek: 2.700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 18. 2. 1991; JOGODIČ LE-
KOČEVIČ LEA, Trg borcev NOB 17, 1431
DOL PRI HRASTNIKU, vložek: 2.700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 2. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5193
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11785 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12170/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGROMAT storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Slatnik 23, Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slapnik 23, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLUN SILVESTER, Slatnik

23, 1310 RIBNICA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5194
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11786 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12195/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GLOBETRANS podjetje za me-
dnarodni transport, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cerkova 26, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.001,00 Sit
Ustanovitelji: KAVS MARKO, Cerkova

26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.667,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 4. 1991; MA-
YER JOŽE, Škerjančeva 8, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.667,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 10. 4. 1991; PETRIČ JANEZ,
Lavričeva 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.667,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5195
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11787 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12212/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UHAN & BEZJAK uvozno izvoz-
no podjetje za trgovino d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jelovškova 11d, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: BEZJAK ELIZABETH,

7959 Kirberg 1, Shulweg 11, NEMČIJA,
vložek: 2.700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 3. 1991; UHAN IGOR, Jelovškova 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 3. 1991; BEZJAK
IVAN, 7959 Kirberg 1, Shulweg 11, NEM-
ČIJA, vložek: 2.700,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 11. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5196
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11788 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12224/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTO ŠOLA - ĐINO d.o.o., Hra-
stnik, Log 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Log 1, 1430 HRASTNIK
Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINKOVIĆ DINUL, Log

1, 1430 HRASTNIK, vložek: 20.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 13. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5197
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11796 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07034/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROFFIL podjetje za organizi-
ranje in svetovanje v up- ravljanju s pos-
lovnimi sistemi, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cigaletova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SREČKO KIRN, Cigaleto-

va 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5198
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11797 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARK ELEKTRONIK podjetje
za elektroniko, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Industrijska 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUKELJ TOMAŽ, Mari-

nkov trg 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
666,80 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
1989; MARKUN ROBERT, Kvedrova 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 666,60 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 12. 1989; SUKIČ MA-
RIJAN, Cankarjeva 9, 9000 MURSKA SO-
BOTA, vložek: 666,60 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5199
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11798 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TELEMARKETING prodaja,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Kardeljeva 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LASS ERIK, Sariastrasse

9, CELOVEC, AVSTRIJA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5200
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11799 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07066/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GREGOR S Podjetje za posre-
dovanje v blagovnem prometu, d.o.o.,
Ljubljana, Vrhovci III/3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhovci III/3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEVER GREGOR, Vrhovci

III/3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5201
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11800 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07071/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOMEN TRGOVINA d.o.o., Lju-
bljana, Riharjeva 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Riharjeva 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CENTA MARIJA, Riharjeva

3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 5. 1990; MALIS
HERMINA, Cesta 4. maja 22, 1380 CERK-
NICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 16. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5202
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11801 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ETISA filatelija, galerija, anti-
kvariat, trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAŽ LENART, Kvedro-

va 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5203
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11802 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07089/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BORZOY d.o.o., informacijski
inženiring, Ljubljana, Rožičeva 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožičeva 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZBAŠNIK ALEKSANDER,

Dane 3, 1386 STARI TRG PRI LOŽU, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5204
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11803 z dne 23. 11.

1999 pod št. vložka 1/07111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POSLOVNI SISTEM KEMIJA
d.o.o., Ljubljana, Tržaška 116

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 116, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.096.581,00 Sit
Ustanovitelji: ARBO, TOVARNA KEMIČ-

NIH IZDELKOV LJUBLJANA POLJE, p.o.,
Podgrajska 15, 1260 LJUBLJANA POLJE,
vložek: 50.393,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 20. 12. 1989; BELINKA, KEMIČNA IN-
DUSTRIJA, P.O., Zasavska c. 95, 1000
LJUBLJANA, vložek: 21.824,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 26. 12. 1989; CHEMO, TR-
GOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE,
P.O., Maistrova 10, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 145.077,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 12. 1989; COLOR, INDUSTRIJA SIN-
TETIČNIH SMOL, BARV IN LAKOV, p.o.,
Cesta komandanta Staneta 4, 1215 MED-
VODE, vložek: 237.750,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 12. 1989; DONIT, KEMI-
ČNA INDUSTRIJA N.SOL.O., Cesta koma-
ndanta Staneta 38, 1215 MEDVODE, vlo-
žek: 247.407,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; FENOLIT, TOVARNA ZA IZ-
DELAVO IN PREDELAVO plastičnih mas,
p.o., Breg 22, 1353 BOROVNICA, vložek:
45.228,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; ILIRIJA VEDROG, INDUST-
RIJA KOZMETIČNIH IN KEMIČNIH izdel-
kov, p.o., Tržaška 32, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 195.693,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 26. 12. 1989; ILVES, PODJETJE ZA
PROIZVODNJO KEMIČNIH IZDELKOV,
d.o.o., Industrijska b.š., Petišovci, 9220 LE-
NDAVA, vložek: 20.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 22. 12. 1989; JUB, KEMIČNA
INDUSTRIJA, P.O., Dol pri Ljubljani 28,
1431 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
108.042,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 12. 1989; KEMIJA-IMPEX, TRGOVINA,
ZASTOPSTVO IN PROIZVODNJA, p.o., Ti-
tova 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
156.153,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 12. 1989; KEMOSTIK, TOVARNA LE-
PIL IN KEMIČNIH IZDELKOV, P.O., Molko-
va pot 10, 1240 KAMNIK, vložek:
81.855,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; KEMIJSKA INDUSTRIJA KA-
MNIK, P.O., Fužine 9, 1240 KAMNIK, vlo-
žek: 366.367,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; KEMIČNA TOVARNA POD-
NART P.O., Podnart, 4244 PODNART, vlo-
žek: 56.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; MELAMIN, KEMIČNA TO-
VARNA, P.O., Tomšičeva 9, 1330 KOČEV-
JE, vložek: 160.648,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 12. 1989; SRC KEMIJA,
D.O.O., Tržaška 36, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 63.924,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 12. 1989; TEOL, KEMIČNA INDUST-
RIJA, P.O., Zaloška 54, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 79.068,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 21. 12. 1989; TOVARNA KEMIČNIH
IZDELKOV IN PROIZVODNJA KREDE, p.o.,
Srpenica 1, 5224 SRPENICA, vložek:
20.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; TRIVAL, KEMIČNA PRED-
ELOVALNA INDUSTRIJA, P.O., Žebljarska
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pot 5, 1240 KAMNIK, vložek: 20.399,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989;
YUGOCRYL, PODJETJE ZA PROIZVOD-
NJO KEMIČNIH POMOŽ- nih sredstev Lju-
bljana, p.o., Einspielerjeva 6, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 20.253,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5205
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11804 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07113/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COPROS podjetje za trgovino,
svetovanje, projektiranje, inženiring, za-
stopanje in servis d.o.o., Parmova 41,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 95.000,00 Sit
Ustanovitelji: KARAS VELJKO, Derma-

stijeva 33, 1235 RADOMLJE, vložek:
95.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5206
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11805 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RO-BA podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sostrska cesta 38, Dobrunje,
1261 LJUBLJANA MOSTE POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRANJEŠ ROMAN, Društ-

vena 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 4.
1990; PETERLIN BARBARA, Sostrska ce-
sta 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5207
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11806 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TGS d.o.o., izvajanje gradbe-
nih del

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pokljukarjeva 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKLEPIČ BORIS, Kumrov-

ška 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 5.
1990; KRMELJ MIRAN, Bizantova c. 10,
1215 MEDVODE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 5. 1990; ERJAVEC
TILEN, Žabjek 1, 1294 VIŠNJA GORA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 5. 1990; ERJAVEC IRENA, Pokljukar-
jeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5208
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11807 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07124/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DINKY trgovina z mešanim bla-
gom, Ljubljana, Tržaška cesta 118,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška cesta 118, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČURUVIJA MIROSLAV,

Kvedrova 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 4.
1990; ŠUŠTAR JANEZ, Borutova 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 30. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5209
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11808 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07128/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CELLES podjetje za trgovanje,
svetovanje, razvoj, zu- nanjetrgovinsko
poslovanje in zastopstva, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šišenska 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRUJIČ DRAGO, Šišenska

2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 5. 1990; VIDMAR
ANDREJ, Cilenškova 33, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 21. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5210
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11809 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07139/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIMITRADE zunanja trgovina,
marketing, zastopanje in leasing d.o.o.,
Ljubljana, Letališka 33

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 33, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC IVAN, Levič 12,

2318 LAPORJE, vložek: 500,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 17. 4. 1990; FERME IRE-
NA, Zaloška 98, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 4.
1990; SMOGAVEC MARIJA, Wasserstras-
se 9, BASEL, ŠVICA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 17. 4. 1990; SMO-
GOVEC ALOJZ, Wasserstrasse 9, BASEL,
ŠVICA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 17. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5211
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11810 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07144/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SOMIS marketing, inženiring,
d.o.o., Bilečanska 4, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bilečanska 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAŠA NIVES, Levstikova

38, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5212
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11811 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A & A INFORS d.o.o., podjetje
za poslovne storitve, marketing in trgo-
vino, Tržaška 49, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 49, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOLJK ANDREJ, Tržaška

49, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 5. 1990; ŽE-
RAK LOJZE, Leninov trg 17, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 23. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5213
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11812 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TILUK turizem in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Brodarjev trg 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brodarjev trg 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.158.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLARIČ JOŽE, Brodarjev

trg 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.158.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5214
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11813 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07170/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SAXA posredovanje storitev v
turizmu in zunanji trgovini, Ljubljana,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kobetova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODUŠEK ŽIGA, Bogišiče-

va 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 4. 1990; VO-
DUŠEK ŽIGA, Bogišičeva 4, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 25. 4. 1990; ŠIPIĆ GORAN, Kobe-
tova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 4. 1990; ŠI-
PIĆ JADRAN, Balkanska 102, SPLIT, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5215
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11814 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07173/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: URBAN INŽENIRING d.o.o., sve-
tovanje in inženiring za gradnjo, ure- ja-
nje prostora in okolja

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 4/II, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKUŽ STANE, Kidričeva

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5216
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11815 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07184/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MICOMP elektronika, raziska-
ve, svetovanje, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bavdkova 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAŠPERŠIČ DUŠAN, Po-

lje c. V/1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4.
1990; PAHOLE KSENIJA, Bavdkova 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5217
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11816 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07187/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VPH proizvodnja, trgovina in
svetovanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zvezna ulica 25, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: MULEJ JOŽE, Zvezna ul.
25, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5218
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11817 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BORMAC proizvodnja, trgovi-
na in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Re-
delonghijeva 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Redelonghijeva 28, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: MAČEK IGOR, Redelong-

hijeva 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 5.
1990; MAMILOVIČ MARKO, Ul. Cankarje-
va bridage 25, 1295 IVANČNA GORICA,
vložek: 1.050,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5219
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11818 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: E TRADE podjetje za mednaro-
dno trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: COLLAUTI MARK, Mlinska

pot 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 4.
1990; CERAR-ŠKOF POLONA, Rolovičeva
29, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 4. 1990; DO-
LINŠEK BORIS, Bijedičeva 14, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5220
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11819 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07216/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TACT trgovsko uvozno izvozno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rozmanova 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: LJUTIČ RENATA, Pobeška

19, 6102 KOPER, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 5. 1990; RADIČ
JASNA, Moša Pijade 4, KARLOVAC, HRVA-
TSKA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 5. 1990; AMANOVIČ NEVENKA,
Krajnčevičeva 32, ZAGREB, HRVATSKA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5221
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11820 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07220/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DECISION CONSULTANTS, DE-
CON Ljubljana, Ulica Narodne zaščite 2,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Narodne zaščite 2, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.370,80 Sit
Ustanovitelji: GORTNAR SONJA, Ptujska

22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 960,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 2. 1990; RACAC-
HANDRAN JAYASHANKAR, Bratovševa plo-
ščad 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.410,80 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5222
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11821 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOLUS Podjetje za projektira-
nje, izdelavo in prodajo elektronskih na-
prav, d.o.o., Pokopališka ulica 1, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pokopališka ulica 1, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RETELJ JANEZ, Pokopali-

ška ulica 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 5.
1990; ŠIKANOVSKI BRANKO, Pokopališka
ulica 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5223
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11822 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOBEK podjetje za trgovino in
turizem, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 182, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ VOJKO, Cleveland-

ska 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5224
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11823 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07226/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UNILES poslovni sistem lesne
industrije in trgovine, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 36, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 436.542,00 Sit
Ustanovitelji: JAVOR, LESNA INDUSTRI-

JA PIVKA, P.O., Kolodvorska 9a, 6257 PIV-
KA, vložek: 61.144,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 21. 12. 1989; KRASOPREMA, TO-
VARNA POHIŠTVA, P.O., Dutovlje 127 a,
6221 DUTOVLJE, vložek: 6.113,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 3. 1990; LIKO, LES-
NO INDUSTRIJSKI KOMIBNAT P.O., Trža-
ška 90, 1360 VRHNIKA, vložek: 36.021,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12. 1989; ME-
BLO, PODJETJE ZA PROIZVODNJO POHI-
ŠTVA IN OPREME, p.o., Industrijska 5, 5000
NOVA GORICA, vložek: 98.667,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 1. 1990; NOVOLES,
LESNI KOMBINAT NOVO MESTO,
N.SUB.O., Straža pri Novem mestu, 8351
STRAŽA PRI NOVEM MESTU, vložek:
74.058,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 2.
1990; STOL, INDUSTRIJA POHIŠTVA KAM-
NIK, P.O., Ljubljanska 45, 1240 KAMNIK,
vložek: 140.533,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 21. 12. 1989; HOJA, PREDELAVA
LESA P.O., Langusova 8, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 13.893,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 22. 3. 1990; TRIBUNA, TOVARNA
OTROŠKIH VOZIČKOV IN OPREME, P.O.,
Zvonarska 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
6.113,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5225
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11824 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07336/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BEST avtoservis, d.o.o., Ljub-
ljana, Studenec 41

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Studenec 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOVEDNIK BENJAMIN,

Studenec 41, 1000 LJUBLJANA, vložek:

1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 6.
1990; GOVEDNIK STANE, Studenec 41,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5226
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11825 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07622/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANSA podjetje za trgovino, go-
stinstvo, proizvodnjo, turizem, zastopa-
nje, posredovanje, inženiring in izobra-
ževanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jaklova 15, 1290 GROSUP-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTEPIC SAMO, Jaklova

15, 1290 GROSUPLJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 6. 1990; ŠTE-
PIC ANUŠA, Jaklova 15, 1290 GROSUP-
LJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 19. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5227
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11826 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07753/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FILOPLAST mešano podjetje
za izdelavo in trženje izdelkov iz kovin,
lesa in plastičnih mas ter turistično de-
javnost d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Ive Pirjevčeve 16, Ta-
cen, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 252.000,00 Sit
Ustanovitelji: CETIN SERGIJ, Ulica Ive

Pirjevčeve 16, Tacen, 1211 LJUBLJANA
ŠMARTNO, vložek: 400,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 17. 6. 1990; CETIN MARJA-
NA, Ul. 9. korpus 6, 6330 PIRAN, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 6.

1990; FANELLI FABRIZIO, Largo Sauro 3,
MUGGIA-TRST, vložek: 125.400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 6. 1990; FANELLI
ROBERTO, Vialle Miramare 271/2, TRST,
vložek: 125.400,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 17. 6. 1990; LANZA FLAVIO, Puglie di
Domio 240, TRST TRST, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5228
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11827 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07852/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEKON Proizvodnja tekstilnih
izdelkov in trgovina, d.o.o., Mali vrh 57,
Šmarje Sap

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mali vrh 57, 1293 ŠMARJE
SAP

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERC BRANKO, Mali vrh

57, 1293 ŠMARJE SAP, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 5. 1990;
PERC LJUBICA, Mali vrh 57, 1293 ŠMAR-
JE SAP, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5229
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11828 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: REPNIK d.o.o., gostinsko, trgo-
vsko in storitveno podjetje Vrhpolje 186,
Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhpolje 186, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPNIK MAJDA, Vrhpolje

186, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 2. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5230
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11829 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07887/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CORTEZ Trgovina in marketi-
ng d.o.o., Ižanska 144, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ižanska 144, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUKLJE BORUT, Ižanska

144, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 6. 1990; ŠU-
KLJE SLAVKO, Ižanska 144, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 24. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5231
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11830 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07933/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARISTO podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Zbilje 8/e, Med-
vode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zbilje 8/e, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 9.500,00 Sit
Ustanovitelji: REJC IGOR, Zbilje 8e,

1215 MEDVODE, vložek: 9.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5232
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11831 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07993/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BLU MAR podjetje za navtiko
in kozmetiko, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska c. 23/c, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLUMAUER ANDREJ, Biče-

vje 16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 5. 1990; BLU-
MAUER BREDA, Dolenjska cesta 23/c, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5233
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11832 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/07995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PERSONA Kadrovsko svetova-
nje, izobraževanje, inženiring in admini-
stracija, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod bukvami 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.136,00 Sit
Ustanovitelji: TURK ŠKRABA MIRA, Pod

bukvami 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.136,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5234
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11833 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/08044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INDEKS podjetje za proizvod-
njo, trgovino in prevozne storitve d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tkalska 43, 1210 LJUBLJA-
NA-ŠENTVID

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANC STANISLAV, Tkalska

43, 1211 LJUBLJANA-ŠENTVID, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5235
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11834 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/08056/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INOKS INŽENIRING d.o.o., pod-
jetje za zastopanje tujih firm, ekonom-
ske, organizacijske storitve, storitve in-
telek- tualne lastnine, prometne storit-
ve, turistično...

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnje Jarše 43, 1230 DO-
MŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GROŠELJ TOMAŽ, Spod-

nje Jarše 43, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5236
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11835 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/08093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEKTROMEHANIKA BERGA-
NT podjetje za proizvodnjo in trgovino
elektromehan- skih in elektronskih ele-
mentov in izdelkov, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gamelje 24 a, 1211 LJUBLJA-
NA-ŠMARTNO
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERGANT JAKOB, Game-

lje 24 a, 1211 LJUBLJANA ŠMARTNO, vlo-
žek: 1.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 7. 1990; KUMP BERGANT MARTINA,
Gamelje 24 a, 1211 LJUBLJANA ŠMART-
NO, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 30. 7. 1990; BERGANT JAKI, Gamelje
24 a, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5237
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11836 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/08181/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VOZNIK šola za voznike motor-
nih vozil, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORN MILAN, Linhartova

17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5238
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11837 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/08205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BR-ŽI podjetje za prevoz,
d.o.o., Kočevje, Klinja vas 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klinja vas 18, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIŽEK BRANKO, Jlinja vas

18, 1330 KOČEVJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 2. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5239
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11838 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/08210/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRANSALP Mednarodno pod-
jetje za domačo in zunanjo trgovino,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tavčarjeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAHSTORFER HANS PE-

TER, Sipbachzell 48, SIPBACHZELL, NE-
MČIJA, vložek: 2.080,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 6. 1990; KOLLER FRA-
NC, Munchenerstr. 6A, EICHENREID, NE-
MČIJA, vložek: 1.920,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 6. 1990; PERGAREC IZTOK, Ti-
tova 22, 4271 JESENICE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 6.
1990; GORIŠEK VANJA, Mrharjeva 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5240
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11839 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/08244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VOMOT Podjetje za prodajo in
servisiranje opreme in navtike, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Taborska cesta 9, 1230 DO-
MŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOLK DUŠAN, Taborska

cesta 9, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5241
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11862 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FIMMA podjetje za marketing,
trgovino in tržne komunikacije d.o.o. Lju-
bljana, Stoženska 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stoženska 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FILIPOVIČ MIRKO, Stože-

nska 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5242
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11863 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LINEX podjetje za trgovino, le-
asing ter uvoz in izvoz, d.o.o. Ljubljana,
Tržaška 62

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 62, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: PAJK RUDI, Mestni trg 12,

1000 LJUBLJANA, vložek: 420,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 1. 1990; LAMPIČ SE-
RGEJ, Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 420,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 1. 1990; SIMONIČ RUDI, Snebersko
nabrežje 56, 1000 LJUBLJANA, vložek:
420,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 1.
1990; PEČNIK JANEZ, Nazorjeva 12, 1000
LJUBLJANA, vložek: 420,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 1. 1990; LINDIČ EDO, Na-
zorjeva 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
420,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5243
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11864 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05479/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: METRO trgovsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina - Cesta XII/7,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORBAR BLAŽON TAMA-

RA, Rožna dolina Cesta XII/7, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5244
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11865 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05492/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DKM d.o.o., marketing, posre-
dovanje, zastopstvo in trgovina v tranzitu

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Male Lašče 6, 1315 VELIKE
LAŠČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEBELJAK FRANC, Male

Lašče 6, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12.
1989; DEBELJAK ANICA, Male Lašče 6,
1315 VELIKE LAŠČE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5245
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11866 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05512/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VILTRAN transportno podjetje
d.o.o., Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dom in vrt 45, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESKOVŠEK ROBERT,

Dom in vrt 45, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.900,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 1.
1990; LESKOVŠEK VILMA, Dom in vrt 45,
1420 TRBOVLJE, vložek: 100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5246
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11867 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05514/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PARODIJA družba za opravlja-
nje gostinske, turistične in trgovinske
dejavnosti, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 131, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CERAR ALOJZ, Marokova

3, 1251 MORAVČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5247
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11868 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRI SILVI Trgovina na debelo
in drobno d.o.o. Martinjak

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Martinjak n.h., 1380 CERKNI-
CA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: KOVAČIČ SILVA, Martinjak
22, 1380 CERKNICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5248
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11869 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05548/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5374677
Firma: T.C.S. - TYPEWRITER COMPU-

TER SERVICE podjetje za razvoj, proiz-
vodnjo, prodajo in servis opreme za ob-
delavo teksta in podatkov, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 204/B, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUMAR BOJAN, Tržaška

c. 204/B, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5249
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11870 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RIVAL Podjetje za računalni-
ško avtomatizacijo in informatiko, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Aškerčeva ulica 12, 1230 DO-
MŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAŠEVEC MIRAN, Aške-

rčeva 12, 1230 DOMŽALE, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 12. 1989; KOS
LEON, Aškerčeva 12, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 12. 1989; JENKO BOGOMIL, Martinova
91, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 12. 1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5250
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11871 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VERONIKA Turistična agenci-
ja, d.o.o., Trg talcev 8, Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg talcev 8, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK IVANKA, Markovo

6 a, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5251
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11872 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05609/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIP-TOP trgovina s čistili,
d.o.o., Kisovec, Rudarska cesta 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rudarska cesta 8, 1412 KI-
SOVEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDERGAR ALBIN, Rudar-

ska cesta 10, 1412 KISOVEC, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 2.
1990; MAČINKO JOŽICA, Rudarska cesta
10, 1412 KISOVEC, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5252
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11873 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05612/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠPORT INŽENIRING VIDRA
Podjetje za šport, rekreacijo in turizem,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cirila Kosmača 58, 1211 LJU-
BLJANA-ŠMARTNO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREGAR IZTOK, Cirila Ko-

smača 58, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5253
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11874 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIZJAK Trgovina na debelo in
drobno d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomačevo 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK IVA, Tomačevo 11,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5254
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11875 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIRMI d.o.o., Trgovina z meša-
nim blagom

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 3, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILANOVIĆ BRANISLAV,

Brilejeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 1.
1990; MILANOVIĆ IRENA, Brilejeva 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5255
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11876 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANDA d.o.o. Ljubljana, Pega-
mova 6, Podjetje-servis, proizvodnja, tr-
govina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pegamova 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ ANDREJ, Pegamo-

va 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 666,70 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 1. 1990; POREN-
TA DAMJANA, Hranilniška 5, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 666,70 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 31. 1. 1990; BOŽIČ ANA, Pegamova
6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 666,70 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5256
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11877 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05664/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MALES obrtne storitve, d.o.o.,
Smlednik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hraše 32, 1216 SMLEDNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALOVRH ROBERT, Hra-

še 32, 1216 SMLEDNIK, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5257
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11878 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05689/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: L.B. & CO. podjetje za posre-
dovanje in trgovino, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIČINA BORO, Bratov Uča-

kar 42, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5258
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11879 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05699/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PLAMING Podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, inženiring in counsa-
lting, družba z omejeno odgovornostjo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomačevo 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TISAJ MIJO, Obrije 29,

1000 LJUBLJANA, vložek: 80,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 3. 1990; TRTNIK JA-
NEZ, Mlinska pot 3, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 80,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 3.
1990; KOKELJ NEVENKA, Trbeže 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 80,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 3. 1990; ČERNIVEC MARI-
JA, Povšetova 59, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 80,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 3.
1990; KOGOJ JELKA, Jarše 8 b, 1000
LJUBLJANA, vložek: 80,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 3. 1990; REMEC MARIJA,
Bizjanova 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
80,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 3. 1990;
PESJAK ANTONIJA, Klemenova ul. 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 80,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 3. 1990; ŠTEBE MILENA,

Jarška 79, 1000 LJUBLJANA, vložek:
80,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 3. 1990;
LEPŠINA BRANKA, Erbežnikova 7, 1000
LJUBLJANA, vložek: 80,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 3. 1990; LEVEC MARTA,
Tomačevo št. 13, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 80,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 3.
1990; MLAKAR RENATA, Videm 40 a,
1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek: 80,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 3. 1990; MA-
TOŠIČ MILKA, Sp. Rudnik I/29, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 80,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 3. 1990; BERČAN ERNA, Mirna
pot 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 80,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 3. 1990; RO-
TAR JOŽICA, Podgorica 67, 1231 ČRNU-
ČE, vložek: 80,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 3. 1990; ŠON ANGELCA, Prešernova
13, 1236 TRZIN, vložek: 80,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 8. 3. 1990; BOLTA FRIDA,
Šmartinska 220/A, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 80,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 3.
1990; ŠTRUS BOJAN, Moškričeva 24,
1000 LJUBLJANA, vložek: 80,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 3. 1990; MEDVED
ANKA, Devce 5, 1356 DOBROVA, vložek:
80,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 3. 1990;
ŠAREC BISERKA, Loka Na ulicah 19, 1234
MENGEŠ, vložek: 80,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 3. 1990; HOSTIČKA JUSTINA,
Kvedrova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
80,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 3. 1990;
PUGELJ FRANCI, Trebinjska 8, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 80,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 3. 1990; PETRIČ IVAN, V Radno
48, 1351 BREZOVICA, vložek: 80,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 3. 1990; MAROLT
MILENA, Pšata 64, 1262 DOL PRI LJUB-
LJANI, vložek: 80,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 3. 1990; ZORC IVANKA, Toma-
čevo št. 55, 1000 LJUBLJANA, vložek:
80,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 3. 1990;
PODGORŠEK ANICA, Stoženska 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 80,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5259
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11880 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05764/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROLL-ING trgovina, izobraže-
vanje, d.o.o., Rutarjeva 7, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rutarjeva 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRŠNIK BRANKO, Ul. na-

rodne zaščite 12, 1000 LJUBLJANA, vlo-

žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 3. 1990; ŠEKORANJA IZTOK, Iga Gru-
dna 15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 3. 1990; ZLA-
TNAR MARKO, Grobeljca 56, 1211 LJUB-
LJANA-ŠMARTNO, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 3. 1990; GRDEN
BRANE, Zaloška 98, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5260
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11882 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05765/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EXPO-TRADE Ljubljana, Podje-
tje za proizvodnjo, zunanjo in notranjo
trgovino in storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Wolfova 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UKMAR ROMAN, Rožna

dolina c. IV/29, 1111 LJUBLJANA, vložek:
1.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 2.
1990; PEČAN MATJAŽ, Topniška 32, 1000
LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5261
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11883 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05771/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ČVEK Podjetje za trgovino, sto-
ritve in proizvodnjo d.o.o., Pod hribom
1, Dol pri Hrastniku

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod hribom 1, 1431 DOL PRI
HRASTNIKU

Osnovni kapital: 40.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMEN UROŠ, Pod hri-

bom 22, 1431 DOL PRI HRASTNIKU, vlo-
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žek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 6. 1990; MILINOVIČ BRANE, Brnica
13, 1430 HRASTNIK, vložek: 10.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 6. 1990; PLA-
NINC DARKO, Brnica 77, 1430 HRAST-
NIK, vložek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 29. 6. 1990; PLANINC MARKO, Čr-
denc 12, 1431 DOL PRI HRASTNIKU, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5262
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11884 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05781/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAMAX gradbeni inženiring,
gradbene storitve, zastopanje ter zuna-
nja in notranja trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, Malči Beličeve 42

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malči Beličeve 42, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: HAJNŠEK JURIJ, Malči Be-

ličeve 42, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 2.
1990; BUDJA ANDREJ, Brilejeva 19, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 2. 1990; MAKSIČ DRAGI-
ŠA, Mlinska pot 22, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5263
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11885 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05815/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAROLES obrtne storitve,
d.o.o., Smlednik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hraše 32c, 1216 SMLEDNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: GREGORC JOŽEFA, Hra-
še 32c, 1216 SMLEDNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5264
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11886 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05816/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KEKEC založba, marketing, tr-
govina, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Gubčeve brigade 7,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOJŠIN ALEKSANDRA,

Ulica Gubčeve brigade 7, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 15. 3. 1990; STANONIK VERONI-
KA, Reteče 78, 4220 ŠKOFJA LOKA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5265
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11887 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VENERA revitalizacija, d.o.o. Ri-
bče, Kresnice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ribče 62, 1281 KRESNICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMRKOLJ MARIJA, Ribče

31, 1281 KRESNICE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 3. 1990; SVE-
TIČIČ MARIJA, Ribče 62, 1281 KRESNI-
CE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-

lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5266
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11888 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05840/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POMIKO podjetje za proizvod-
njo lesnih izdelkov in trgovina, d.o.o.,
Domžale, Dragomelj 83

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dragomelj 83, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOCJANČIČ JOŽE, Drago-

melj 83, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5267
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11889 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05861/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BREZA finančno računovodski
inženiring Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod vrbami 43, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREZAVŠČEK VLADIMIR,

Pod vrbami 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-5268
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11890 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05879/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRETNAR družba za trgovino
na debelo in drobno z mešanim blagom,
Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Černetova 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIKŠ BOJAN, Černetova

12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 3. 1990;
PRETNAR BREDA, Černetova 12, 1000
LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5269
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11891 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDEJA podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zg. Prapreče 2, 1225 LUKO-
VICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMERKOLJ-VOTEK MOJ-

CA, Zg. Prapreče 2, 1225 LUKOVICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5270
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11892 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05898/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FOTOGRAFIJA EK trgovina s
fotografijami, foto materialom, optičnim

materialom, prodajna foto galerija in ko-
operacija, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Eiprova 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAŠE DANICA, Trnovska

8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5271
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11893 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05904/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOGO trženje lesa in lesenih
izdelkov, d.o.o., Domžale, Levstikova 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Levstikova 24, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORJUP MILAN, Veljka

Vlahoviča 24, 1230 DOMŽALE, vložek:
800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; GORJUP BREDA, Veljka Vlahoviča
11, 1230 DOMŽALE, vložek: 200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; GOR-
JUP SAMO, Veljka Vlahoviča 11, 1230
DOMŽALE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5272
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11894 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ENTER CENTER računalništvo,
matematika, fizika, strojništvo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Javorškova 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLUMAUER POLONCA,

Javorškova 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:

2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5273
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11895 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05918/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FRIKS Ljubljana, d.o.o., Druž-
ba za finančne, računovodske in komer-
cialne storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Knezova 36, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOZETIČ SONJA, Štefa-

nova 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 2.
1990; LIKEB STOJAN, Podvin 1, 3313
POLZELA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 11. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5274
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11896 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05925/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BELINA Podjetje za marketing,
trgovino, gostinstvo in turizem d.o.o. Po-
lhov Gradec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Srednji vrh 21a, 1355 POL-
HOV GRADEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRADEŠKO FRANC, Sre-

dnji vrh 21a, 1355 POLHOV GRADEC, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 12. 1989; BRADEŠKO MARIJA, Sred-
nji vrh 21a, 1355 POLHOV GRADEC, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5275
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11897 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05928/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIKS d.o.o. Kamnik, proizvod-
nja, inženiring, kooperacija in servis

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartno 35, 1219 LAZE V TU-
HINJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBAR IVAN, Šmartno 35,

1219 LAZE V TUHINJU, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5276
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11898 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/05970/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JATRA trgovina, transport, go-
stinstvo in inženiring, d.o.o., Lavrica,
Srednjevaška 104, Škofljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Srednjevaška 104, 1291 LA-
VRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAPELJ ANTON, Srednjeva-

ška 104, 1291 LAVRICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5277
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11899 z dne 24. 11.

1999 pod št. vložka 1/05982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RIPAK podjetje za proizvodnjo
pakirnih naprav, d.o.o., Medvode, Zg.
Pirniče 123

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zg. Pirniče 123, 1215 MED-
VODE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIBIČ EDVIN, Zgornje Pir-

niče 123, 1215 MEDVODE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 3.
1990; RIBIČ SAŠO, Zgornje Pirniče 123,
1215 MEDVODE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5278
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11900 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/06020/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELTG storitve, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., Trg svobode 2, Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg svobode 2, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠMIDOVNIK CIRIL, Trg

svobode 2, 1240 KAMNIK, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 11.
1993; ZAMLJEN ANDREJA, Trg svobode
2, 1240 KAMNIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5279
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11901 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/06025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INVENTINVEST Podjetje za ra-
zvojni inženiring, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šlandrova 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZOREC IVAN ZLATKO, Bra-

tovževa ploščad 12, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 3.
1990; ZOREC MATEJ, Bratovževa ploščad
12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 3. 1990; ZOREC
MIHAEL, Bratovževa ploščad 12, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 300,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 1. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5280
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11902 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/06029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FORA papirna galanterija, d.o.o.,
Kardeljeva ploščad b.št., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kardeljeva ploščad b.št.,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAKSIMOVIČ RAJKO, Gla-

vni trg 24, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5281
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11903 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/06111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRAFIČNO PODJETJE Z MAR-
KENTING AGENCIJO d.o.o., Kočevje,
Mestni log I/8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni log I/8, 1330 KOČEV-
JE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VESEL MIRAN, Mestni log

I/8, 1330 KOČEVJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 2. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5282
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11904 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/06122/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EL.TI.DE. podj. za elektro me-
haniko, montažo in servis dvi- gal, pro-
izv. drobnih izd. široke porabe, trgovino,
koop. in tiskanje, d.o.o., Paplerjeva 18,
Borovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Paplerjeva 18, 1353 BOROV-
NICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SRNELJ BOŽO, Paplerje-

va 18, 1353 BOROVNICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 3.
1990; ŽERTUŠ-SRNELJ MIRJAM, Papler-
jeva 18, 1353 BOROVNICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5283
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11905 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/06154/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELAMI podjetje za proizvodnjo,
trgovino in zunanjo trgovino d.o.o., Pav-
šičeva 6, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pavšičeva 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRZULJA MARIJA, Pavši-

čeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5284
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11906 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/06177/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TELCOM Podjetje za razvoj,
proizvodnjo in prodajo daljinsko vode-
ne in avtomatske opreme, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Studence 13, 1430 HRAST-
NIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIČ IVAN, Trg Franca

Kozarja 16/b, 1430 HRASTNIK, vložek:
1.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 4.
1990; KOPRIČANEC VLADO, Ulica mladih
borcev 2, 1430 HRASTNIK, vložek: 800,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5285
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11907 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/06190/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GAMA STUDIO d.o.o., grafični
marketing

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg osvoboditve 8, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: SIKOŠEK BOŠTJAN, Trg

osvoboditve 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; SLUGA GREGOR, Gregorčičeva
13a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; DABIĆ
NEDELJKO, Škrabčeva 31, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5286
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11908 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/06204/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STUDIO H podjetje za elektroni-
ko d.o.o., Trbovlje, Trg Franca Fakina 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg Franca Fakina 15, 1420
TRBOVLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HVALA BOGOSLAV, Trg

Franca Fakina 15, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5287
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11909 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/06209/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HEMATIT Trgovsko, proizvod-
no in storitveno podjetje d.o.o. Ljublja-
na, Leninov trg 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KLANEČEK LOJZE, Leni-

nov trg 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 6.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5288
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11910 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 1193

Firma: CEV-ŠIV storitveno podjetje,
d.o.o., Ivančna gorica, Stična 35a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stična 35a, 1295 IVANČNA
GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KASTELIC JOŽE, Stična

35a, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 4.
1991; KASTELIC SONJA, Stična 35a,
1295 IVANČNA GORICA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5289
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11911 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12320/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEREX podjetje za čiščenje
poslovnih prostorov d.o.o. Zagradec,
Marinča vas 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marinča vas 19, 1303 ZAG-
RADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAROLT IVICA, Marinča vas

19, 1303 ZAGRADEC, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5290
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11912 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12323/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLI SERVISNE DEJAVNOSTI
družba za opravljanje vzdrževalnih in
drugih fizičnih storitev, d.o.o., Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška 36, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 1.500.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLI LOGATEC P.O., Tovar-

niška 36, 1370 LOGATEC, vložek:

1.500.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5291
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11913 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12324/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLI STOLI družba za proizvod-
njo pohištva za notranjo opremo prosto-
rov, d.o.o., Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška 36, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 6.000.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLI LOGATEC P.O., TO-

VARNIŠKA 36, 1370 LOGATEC, vložek:
6.000.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5292
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11914 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12325/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLI PRIZMA družba za proizvo-
dnjo žaganega in decimiranega lesa,
d.o.o., Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška 36, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 6.000.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLI LOGATEC P.O., TO-

VARNIŠKA 36, 1370 LOGATEC, vložek:
6.000.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5293
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11915 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12350/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLI DETEL družba za proizvod-
njo strojev in opreme, d.o.o., Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška 36, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 2.500.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLI LOGATEC P.O., TO-

VARNIŠKA 36, 1370 LOGATEC, vložek:
2.500.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5294
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11916 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12372/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: METALNA podjetje za proizvo-
dnjo, trgovino in inženiring, d.o.o., Log
pri Brezovici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Dolomitskega odreda
4, 1351 LOG PRI BREZOVICI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POPIT MARKO, Cesta Do-

lomitskega odreda 4, 1351 LOG PRI BREZ-
OVICI, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 28. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5295
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11917 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRADIS FUNDIRANJE IN SA-
NACIJA, družba z omejeno odgovorno-
stjo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 134 a, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: GIP GRADIS D.O.O., ŠMA-

RTINSKA 134 A, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1991; ROGAČ ANDREJ, PAVŠIČE-
VA 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 3. 1991; PE-
TELN ANDREJ, PETROVIČEVA 23, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 27. 3. 1991; ŠEBENIK
IGOR, KLANSKA 13, 1215 MEDVODE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1991; JEŽOVNIK DUŠAN, IG PRI
LJUBLJANI 365, 1292 IG PRI LJUBLJANI,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5296
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11918 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLI MERCAT družba za trže-
nje, financiranje in inženiring, d.o.o., Lo-
gatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška 36, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 2.500.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLI LOGATEC P.O., Tovar-

niška 36, 1370 LOGATEC, vložek:
2.500.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5297
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11919 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12403/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLI STORITVE družba za opra-
vljanje intelektualnih storitev, d.o.o., Lo-
gatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška 36, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 1.000.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLI LOGATEC P.O., Tovar-

niška 36, 1370 LOGATEC, vložek:
1.000.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5298
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11920 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12404/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLI OKNA družba za proizvod-
njo lesenih stavbnih elementov in lese-
nega pohištva, d.o.o., Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška 36, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 3.250.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLI LOGATEC P.O., Tovar-

niška 36, 1370 LOGATEC, vložek:
3.250.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5299
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11921 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12409/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARKET PIKAPOLONCA pod-
jetje za trgovino na debelo in drobno,
d.o.o., Šmartno pri Litiji, Pungrt 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pungrt 28, 1275 ŠMARTNO
PRI LITIJI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOSTNIK MARKO, Pungrt

28, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5300
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11922 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12441/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTEG COMMERCE podjetje za
proizvodnjo in trgovino, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Mire Miheličeve 2, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK BARBARA, Ul. Mire

Miheličeve 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 3.
1991; NOVAK RAJKO, Ul. Mire Miheličeve
2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5301
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11923 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STUDIO KVANT podjetje za vi-
deo produkcijo, založništvo in distribu-
cijo, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dimičeva 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOBNIK ANDREJ, Dimiče-

va 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 5. 1991; LO-
BNIK SLAVKA, Dimičeva 6, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 16. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
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registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5302
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11924 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12571/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SERVIS-S d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino živilskih proizvo-
dov, turizem, gostinstvo, marketing, sto-
ritve... Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgorje 87, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLAPNIK SLAVKO, Podgo-

rje 87, 1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5303
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11925 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12593/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIMARK trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Novinarska 1a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novinarska 1a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKELN BLAŽ, Rojčeva

26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5304
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11926 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12610/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAPIR proizvodno in trgovsko
podjetje Trzin, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lobodova 19, 1234 TRZIN,
MENGEŠ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELENC ŽIGA, Lobodova

št. 19, 1234 MENGEŠ, TRZIN, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5305
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11927 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAŠARI-IMPEX podjetje za tr-
govino, hotelirstvo, gostinstvo, turizem
in storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorinova 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAŠARI MITHAT, Gregori-

nova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5306
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11929 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAKA IN MATEJ trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Mivka 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mivka 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RASPET JOŽE, MIVKA 9,

1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 6. 1991; RASPET
MARJETA, MIVKA 9, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5307
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11930 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12791/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOVIPLAST d.o.o., predelava
kovin, Stahovica, Županje njive

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Županje njive 43, 1242 STA-
HOVICA

Osnovni kapital: 770.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAGAR STANKA, ŽUPA-

NJE NJIVE 43, 1242 STAHOVICA, vložek:
770.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5308
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11931 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12799/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NOLES podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino, d.o.o., Logatec,
Naklo 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Naklo 18, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: URBAS FRANC, Naklo 18,

1370 LOGATEC, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
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sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5309
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11932 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12805/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOOBNOVA MUHVIČ podjet-
je za storitve in trgovino, d.o.o., Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Livold 32, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUHVIČ BRANKO, Livold

32, 1330 KOČEVJE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5310
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11933 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MINISOFT računalniški inženi-
ring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podutiška 18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUŠIĆ ANDRIJA, Rebolje-

va 15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.800,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 6. 1991; SU-
ŠEC MICHIELI BARBARA, Podutiška 18,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5311
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11934 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/12963/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SAVEX proizvodnja, poslovni in
stanovanjski inženiring trgovina z zuna-
njo trgovino in servis ter avtošola, d.o.o.,
Mačkovci 33, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mačkovci 33, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAVEC VILI, Mačkovci 33,

1230 DOMŽALE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 6. 1991; SAVEC MAR-
TA, Mačkovci 33, 1230 DOMŽALE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 6.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5312
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11935 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/13021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIZFIN družba za finančne na-
ložbe d.o.o., Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Krko 38, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESNINA-MIZARSTVO

GROSUPLJE P.O., C. na Krko 38, 1290
GROSUPLJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 26. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5313
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11936 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/13081/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STOPNIK podjetje za proizvod-
njo in predelavo živil d.o.o., Na Selah
17, Dol pri Hrastniku

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Selah 17, 1431 DOL PRI
HRASTNIKU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRUM ROSANDA, Trg Fra-

nca Kozarja 7, 1430 HRASTNIK, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 9.
1991; MOLJK URBAN, Na Selah 17, 1431
DOL PRI HRASTNIKU, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5314
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11937 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/13096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BARU proizvodno in prodajno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kešetovo 10 a, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALOH RUDOLF, Kešeto-

vo 10 a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 7.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5315
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11938 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/13116/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LESKOVEC družba za gostinst-
vo in trgovino, d.o.o., Stara cesta 23,
Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stara cesta 23, 1360 VRHNI-
KA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESKOVEC BRANE, Dre-

nov grič 65, 1360 VRHNIKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 9.
1990; LESKOVEC MARJETA, Drenov grič
65, 1360 VRHNIKA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 9. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5316
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11939 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/13148/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TONA trgovsko podjetje in sto-
ritve d.o.o., Stahovica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podstudenec 18, 1242 STA-
HOVICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SPRUK MARJAN, Podstu-

denec 8, 1242 STAHOVICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5317
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11940 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/13174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KVM-GOSTINSTVO IN TURI-
ZEM gostinsko in turistično podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornje Lepovče n.h., 1310 RI-
BNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOS BOJAN, Žlebič 40 b,

1310 RIBNICA, vložek: 4.080,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 8. 1991; KOS MARI-
JA, Žlebič 40 b, 1310 RIBNICA, vložek:
3.920,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 8.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5318
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11941 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/13195/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: B.M.M.K. zastopanje, posredo-
vanje in trgovanje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Fani Grumove 11, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POŽEK BORIS, Fani Gru-

move 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 8.
1991; POŽEK MARJANA, Fani Grumove
11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5319
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11942 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/13230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KRIVOX podjetje za izdelavo in
prodajo izdelkov Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celjska 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRHIN VOJKO, Celjska

13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5320
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11943 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/13236/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KRKA INTERNATIONAL podjet-
je za zunanjetrgovinsko poslovanje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 65

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 65, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 18.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRKA tovarna zdravil p.o.,

Cesta herojev 45, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 6.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 8. 1991; HELVETIUS SRL, Piazza Liber-
ta 3, TRIESTE, vložek: 6.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 8. 1991; KARANTA Ha-
ndelsgesellschaft m.b.H., Landstrasser, Ha-
uptstrasse, WIEN, vložek: 6.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 8. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5321
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11944 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/13305/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRANSPORTI CERAR BLAGO-
VICA prevozi blaga in špedicija d.o.o.,
Blagovica 27, Blagovica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Blagovica 27, 1223 BLAGO-
VICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CERAR FRANC, Blagovica

27, 1223 BLAGOVICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5322
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11945 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/13319/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HOTEL MEDNO podjetje za ho-
telske in turistične storitve, d.o.o., Med-
no 54, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Medno 54, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 14.736,80 Sit
Ustanovitelji: KOMPAS MAGISTRAT

p.o., Mestni trg 4, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 736,80 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; POTRČ VINKO, Ob sotočju
16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; ZU-
PANČIČ RAFKO, Šmartinska 24, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 10. 1991; SUŠNIK DANI-
JELA, Loka 86, 4290 TRŽIČ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; ŽGUR MOJCA, Krakovska 10 A,
1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; BIRTIČ
IGOR, Koščeva 2, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; RAIČEVIČ DRAGAN, Brileje-
va 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991;
GMEINER EGON, Nusdorferjeva 11, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 4. 10. 1991; SEMPRIMOŽ-
NIK IVAN, Škofjeloška 11, 1215 MEDVO-
DE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 10. 1991; BRANDSTATER CIRI-
LA, Krožna pot 22, 4208 VOLJE ŠENČUR,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; JERAM SILVA, Ig 250, 1292
IG, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 10. 1991; ERJAVEC MIRO, Sve-
tosavska 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; REBOLJ FRANC, Zg. Pirniče 10,
1215 MEDVODE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; MAJCEN
MIRO, Ane Ziherlove 12, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 10. 1991; MAUSER DRAGICA,
Petkovškovo nabrežje 67, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5323
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11946 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/13358/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MESHY trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Trzin, Mlakarjeva 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mlakarjeva 25, 1236 TRZIN
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLDSCHER YEHOS-

HUA, 54 IDER ST., HAIFA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 7.
1991; MARELLY MORDECHAI, 54 Habal

Shemtov St., K.ATA HAIFA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 7.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5324
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11947 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/13360/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRAFOS podjetje za opravlja-
nje trgovske dejavnosti na debelo in dro-
bno d.o.o., Videm 6a, Dol pri Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Videm 6a, 1262 DOL PRI LJU-
BLJANI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VREČEK DUŠAN, Videm 6

a, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5325
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11948 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/13381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIS trgovina in storitve, Ljub-
ljana, Melikova 6, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Melikova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.001,00 Sit
Ustanovitelji: RUTAR JANEZ, Melikova

6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.667,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; SMO-
LE DUŠAN, Kamnik pod Krimom 114, 1352
PRESERJE, vložek: 2.667,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 18. 12. 1990; SVETE JAN-
KO, Podpeč 85, 1352 PRESERJE, vložek:
2.667,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5326
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11949 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/13383/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOGRAD gradbeništvo, sadje
in zelenjava, trgovina in marketing,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: cesta XVIII divizije 160, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOROMAN OSMAN, C.

XVII divizije 160, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5327
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11950 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/13405/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WAGNER propaganda, kultur-
no-umetniška dejavnost in marketing
d.o.o., Ljubljana, Ciril Metodov trg 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ciril Metodov trg 13, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 40.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLAVINEC NATAŠA, Gla-

varjeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
20.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; ŠUMI NADA, Ciril Metodov trg 13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 20.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-5328
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11951 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/13454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IREX d.o.o., inženiring, marke-
ting, uvoz, izvoz, Ljubljana-Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo polje cesta VIII/20,
1211 LJUBLJANA-POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAFARIČ IRENA, Kalanova

1, 1215 MEDVODE, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; GOSPO-
DARIČ IGOR, Novo Polje c. VIII/20, 1211
LJUBLJANA-POLJE, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5329
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11959 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09429/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NOTRANJSKI INFORMACIJSKI
CENTER d.o.o., Notranjska 14, 1370 Lo-
gatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Notranjska 14, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RANČOV SINIŠA, Blekova

vas 10, 1370 LOGATEC, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 11. 1990;
MILIČ DARKO, Gruberjevo nabrežje 20,
1000 LJUBLJANA, vložek: 650,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 11. 1990; ŠKRLJ
MARKO, Pavšičeva 32, 1370 LOGATEC,
vložek: 650,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5330
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11960 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09436/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FINS finančne in knjigovodske
storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina XXI/6a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOJAR MATEJ, Rožna do-

lina XXI/6a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5331
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11961 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09437/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRIO d.o.o., firma za grafično
dejavnost in fotografske storitve, Ljub-
ljana, Na peči 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na peči 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRAŽAR ALEKS, Vlahovi-

čeva 55, 6280 ANKARAN, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 8. 1990; ŽIVU-
LOVIĆ SRĐAN, Na peči 4, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 8. 1990; SUHADOLNIK JOŽE, Vrhovci
c. I/7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5332
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11962 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09443/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CHEMCO d.o.o., podjetje za
predelavo kemičnih izdelkov, trgovina
na debelo, komercialni posli pri prome-
tu blaga in storitev, Ljubljana, Ul. v Ko-
kovšek 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. v Kokovšek 25, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAHOVSKY JOŽEFA, Ul. v

Kokovšek 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5333
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11963 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09446/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SENI podjetje za uvoz - izvoz,
grafiko in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Tr-
pinčeva 75 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trpinčeva 75 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SENICA SLAVKO, Trpinče-

va 75 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5334
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11964 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09461/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BISTRO SAŠA gostinsko-turi-
stično podjetje, d.o.o. 1330 Kočevje, Še-
škova ul. 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šeskova ul. 20, 1330 KOČEV-
JE

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRC ALEKSANDRA, Še-

škova ul. 20, 1330 KOČEVJE, vložek:
250,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 10.
1990; PIRC GABRIJELA, Šeškova ul. 20,
1330 KOČEVJE, vložek: 250,00 Sit, ne
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odgovarja, vstop: 6. 10. 1990; PIRC GRE-
GOR, Šeškova ul. 20, 1330 KOČEVJE, vlo-
žek: 1.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 10. 1990; ZALETEL LILIJANA, Skopska
6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5335
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11965 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09468/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IMTEX import export d.o.o., Ce-
sta 4. maja, Cerknica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 4. maja, 1380 CERKNI-
CA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAKŠA EMIL, Cesta 4.

maja, 1380 CERKNICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5336
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11966 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09488/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANŽEL d.o.o., izdelovanje ple-
tenin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tugomerjeva 8, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAJOVIC MAJDA, Tugome-

rjeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5337
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11967 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09489/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALLL Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in zastopanje, 1231 Ljublja-
na-Črnuče, Planinska 19, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Planinska 19, 1231 LJUBLJA-
NA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORIČAN TOMAŽ, Planin-

ska 19, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, vlo-
žek: 1.020,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 11. 1990; EINSIEDLER SAŠA, Kumro-
vška 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 980,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5338
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11968 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FEMI-NINA podjetje za sveto-
vanje in trgovino, d.o.o. Ljubljana, Kolar-
jeva 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolarjeva 24, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČOŽ DARINKA, Kolarjeva

24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5339
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11969 z dne 26. 11.

1999 pod št. vložka 1/09508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BEN Trgovsko in gostinsko
podjetje d.o.o. Cankarjeva 44, Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 44, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPNIK JANEZ, Cankarje-

va 44, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5340
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11970 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOJRA podjetje za svetovanje
in storitve, d.o.o. Ljubljana, Pavle Jero-
mnove 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pavle Jeromnove 12, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽELJ STEPIC MARIJA

FRANČIŠKA, P. Jeromnove 12, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 3. 10. 1990; KOŽELJ MILENA,
P. Jeromnove 12, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 10.
1990; KOŽELJ METOD, P. Jeromnove 12,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5341
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11971 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09547/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOJAN Trgovsko in proizvod-
no podjetje Export & Import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Pot kurirjev 8, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORBAR JANEZ, Pot kuri-

rjev 8, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 11. 1990;
KORBAR JANEZ, Pot kurirjev 8, 1230
DOMŽALE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 23. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5342
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11972 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EMONISSA podjetje za sveto-
vanje, inženiring, marketing in komerci-
alo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 29. Hercegovske divizije
1, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VLASTELICA NIKO, Ul.29.

hercegovske divizije 10, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 22. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5343
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11973 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOTEX podjetje za trgovino s
tekstilom in tekstilnimi izdelki, d.o.o.,
Ljubljana, Tesovnikova 29

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tesovnikova 29, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTEFANČIČ BOJAN, Te-

sovnikova 29, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3.
1990; ŠTEFANČIČ VERONIKA, Tesovniko-
va 29, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5344
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11974 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANICA RUS import-export,
d.o.o., Trbovlje, Gabrsko 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gabrsko 19, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUS ANICA, Gabrsko 19,

1420 TRBOVLJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5345
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11975 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09625/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INFO podjetje za računalništ-
vo in informacijski inženiring, d.o.o. Trg
revolucije 17 e, Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg revolucije 17 e, 1420 TR-
BOVLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPITALAR DANILO, Trg re-

volucije 17 e, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 8.
1990; ŠPITALAR JANUŠA, Trg revolucije
17 e, 1420 TRBOVLJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-

jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5346
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11976 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRPIN Podjetje za trgovino, ko-
misijske storitve in posredništvo d.o.o.,
Hotedršica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hotedršica 100a, 1372 HO-
TEDRŠICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRPIN KAREL, Hotederši-

ca 100a, 1372 HOTEDRŠICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5347
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11977 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAPET Turizem, prodaja, uvoz,
izvoz in zastopanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje c. XXII/15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAKAN MARJAN, Polje c.

XXII/15, 1260 LJUBLJANA - POLJE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 6. 1990; VLAIĆ PETER, Polje, Rjava
cesta 21a, 1260 LJUBLJANA - POLJE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5348
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11978 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09662/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UPI družba za trgovino in go-
stinstvo, d.o.o. Vrhnika, Ljubljanska 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 2, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELIĆ LJUBOMIR, Ljublja-

nska 2, 1360 VRHNIKA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5349
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11979 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09700/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SELMEX elektro-mehanika-ele-
ktronika-servis d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prašnikarjeva 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIŠNJIČ ZDRAVKO, Praš-

nikarjeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 10.
1990; ZALOKAR MARJAN, Smrtnikova 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.900,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5350
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11980 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PPI Podjetje za programski in-
ženiring Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolsko 54, 1262 DOL PRI LJU-
BLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CERAR JANEZ, Dolsko 54,

1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:

2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5351
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11981 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09730/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M & Ž export-import, d.o.o., Do-
lsko, Dolsko 52a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolsko 52a, 1262 DOL PRI
LJUBLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODBEVŠEK MARIJA, Do-

lsko 52a, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5352
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11982 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09736/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PARVENI Podjetje za proizvod-
njo, trgovino, uvoz-izvoz in storitve,
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čemažerjeva ul. 9, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PELKO BLANKA, Čemaže-

rjeva ul. 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5353
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11983 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09737/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STIME Podjetje za ekonomsko
svetovanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nade Ovčakove 6, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMOLE SAMO, Cleveland-

ska 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5354
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11984 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09738/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SKI TOURS turistična agencija
d.o.o. Domžale, Mačkovci 67

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mačkovci 67, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KABAJ SONJA, Mačkovci

67, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 11. 1990; KABAJ
ALEKSANDER, Mačkovci 67, 1230 DOM-
ŽALE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 28. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5355
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11985 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09761/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: GAMALUX export-import, d.o.o.
Ljubljana, Celovška 248

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 248, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOLJKA NUŠKA, Narodne

zaščite 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5356
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11986 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09765/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FIDES COMP. d.o.o., podjetje
za zunanjetrgovinsko poslovanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob Ljubljanici 52, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TUMA NEDA, Pugljeva 3,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5357
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11987 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VENMA vzdrževanje elektro na-
prav d.o.o. Konca vas 8, Stara Cerkev

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Konca vas 8, 1332 STARA CE-
RKEV

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRAK ALBERT, Konca vas

8, 1332 STARA CERKEV, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5358
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11988 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09811/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RANDELJ servis motornih vozil,
prodaja delov in potrebščin za motorna
vozila ter izvoz in uvoz, d.o.o. Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mahovnik 2, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RANDELJ DAMJAN, Maho-

vnik 2, 1330 KOČEVJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5359
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11989 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RUDI podjetje za trgovino in
promet, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smlednik 8, 1216 SMLEDNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽENER RUDI, Smlednik 8,

1216 SMLEDNIK, vložek: 1.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 7. 1990; ŽENER MARI-
JANA, Smlednik 8, 1216 SMLEDNIK, vložek:
800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5360
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11990 z dne 26. 11.

1999 pod št. vložka 1/09878/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDIAVOD d.o.o. Podjetje za
trgovinsko, gostinsko in montažno ser-
visno dejavnost Markova 4, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marokova 4, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMAR SIMONA, Maroko-

va 4, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5361
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11991 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SAMEC proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stari trg 15, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAMEC RAFAEL, Stari trg

15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5362
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11992 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09896/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VVN Marketing, trgovina, go-
stinstvo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brinje c. I/9, 1290 GROSUP-
LJE

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: TRILER VIKTOR, Ljubljan-

ska 4a, 1290 GROSUPLJE, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 10. 1990;
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ZAFRAN VINKO, Žaucerjeva 13, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 23. 10. 1990; ZAFRAN NATAŠA, Gli-
nškova ploščad 20, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5363
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11993 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTELECTA Podjetje za pospe-
ševanje gospodarskega razvoja, d.o.o.,
Zagorje ob Savi

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marnova ul. 9, 1410 ZAGOR-
JE OB SAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MANFREDO MARIJAN,

Marnova ul. 9, 1410 ZAGORJE OB SAVI,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5364
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11994 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŽOLNA COMMERCE proizvod-
no trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mokrška 38, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUNIČ LADKO, Mokrška

38, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 4. 1990; ŽU-
NIČ DULAR IRENA, Mokrška 38, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 23. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5365
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11995 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FAMEX Export-Import, proizvo-
dnja, trgovina, storitve, kooperacija in za-
stopanje d.o.o., Ljubljana, Ul. miru 25 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. miru 25 a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KASTELIC ANDREJ, Ul.

miru 25 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 11.
1990; KASTELIC MARIJA, Ul. miru 25 a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5366
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11996 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/09974/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JOŽELES podjetje za proizvo-
dnjo lesenih izdelkov, gradbeništvo in
trgovino, d.o.o. Ljubljana, Brajnikova 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brajnikova 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠERCER JOSIP, Brajniko-

va 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5367
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11997 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/10004/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POPAJ Uvozno izvozno podjet-
je za trgovino na debelo in drobno d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zasavska 115, 1231 LJUB-
LJANA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POPIT ROMAN, Zasavska

115, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12.
1990; POPIT KARMEN, Ul. Veljka Vlahovi-
ča 4/a, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5368
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11998 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/10006/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAX-MARKT Podjetje za med-
narodni transport, trgovino, gostinstvo,
proizvodnjo in turizem d.o.o. Medvode,
Zg. Pirniče 12/c

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zg. Pirniče 12/c, 1215 MED-
VODE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKULJ MAKS, Zgornje Pir-

niče 12/C, 1215 MEDVODE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1990; ŠKULJ DARINKA, Zgornje Pirniče
12/C, 1215 MEDVODE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5369
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11999 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/10010/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: L & M TRADE podjetje za inže-
niring, notranjo in zunanjo trgovino ter
zastopanje tujih firm d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Pohorskega bataljona 243,
1113 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LANGE-LIPOVEC MILAN-

KA, Ul. Pohorskega bataljona 243, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 7. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5370
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12000 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/10016/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GORNIK trgovsko, proizvodno
in zastopniško podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Učakar 60, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORNIK BLAŽ, Ul. bratov

Učakar 60, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5371
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12001 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/10027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: V & J Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Spodnje Duplice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnje Duplice 6a, 1290
GROSUPLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVČIČ JADRANKA, Sp.

Duplice 6a, 1290 GROSUPLJE, vložek:

2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5372
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12016 z dne 23. 11.
1999 pod št. vložka 1/17275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ASCOM-TRADE podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štepanjska 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERKO BOŠTJAN, Gruba-

rjevo nabrežje 16, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1992; SELKO MATJAŽ, Štepanjska
20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5373
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12017 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/17287/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5839424
Firma: AG PRINCIP podjetje za proiz-

vodnjo in trgovino, d.o.o., Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Jarčeva 22, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POČIVAVŠEK TOMAŽ, Ja-

rčeva ul. 22, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5374
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12018 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/17233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROW podjetje za storitvene in
grafične dejavnosti d.o.o., Ljubljana, Ka-
treževa pot 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Katreževa pot 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROMŠAK ALEŠ, Katreževa

pot 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5375
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12019 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/17274/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BANING trgovina, šport, estra-
da d.o.o., Ljubljana - Črnuče, Petkova 63

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petkova 63, 1000 LJUBLJA-
NA - ČRNUČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BANOVIČ DRAGO, Petko-

va 63, 1000 LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5376
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12020 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/17276/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GASTROL-GBS trgovina, mar-
keting in proizvodnja, d.o.o. Ljubljana,
Dolenjska c. 136

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska c. 136, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRABNAR BORIS, Dole-

njska c. 136, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5377
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12021 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/17289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M-TOM podjetje za storitveno
in trgovinsko dejavnost d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v zeleni log 37, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAROLT TOMISLAV, Cesta

v zeleni log 37, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3.
1992; TOMAŠIČ ZDENKA, Kozjanska c. 4,
8280 BRESTANICA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5378
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12022 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/17321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KIRN podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Laze v Tuhi-
nju

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kostanj 9, 1219 LAZE V TUHI-
NJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KIRN JURE, Kostanj 9,

1219 LAZE V TUHINJU, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5379
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12023 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/17322/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SAMMETAL d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, Rakek

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg padlih borcev 9, 1381 RA-
KEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RALJEVIČ SAMO, Trg pad-

lih borcev 9, 1381 RAKEK, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5380
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12024 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17329/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KULA notranja in zunanja trgo-
vina, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 67, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POSAVEC JOSIP, Tržaška

67, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5381
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12025 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/17384/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGEMEN podjetje za arhitek-
tonske, geodetske in računalniške stori-
tve, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolarjeva ul. 23, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVBELJ JOŽE, Kolarjeva

ul. 23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 4. 1992; AV-
BELJ ANA, Kolarjeva ul. 23, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5382
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12026 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/17392/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: G E D E I d.o.o., podjetje za
trgovino, časopisno-založniško in grafi-
čno dejavnost, tehnološke in organiza-
cijske storitve, inženiring, turizem in pro-
met, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod topoli 17, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GEDEI PETER, Pod topoli

17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5383
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12027 z dne 24. 11.
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1999 pod št. vložka 1/17418/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AIRLESS d.o.o. Proizvodnja, tr-
govina in storitve Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jarška 79, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTEBE MILENA, Jarška

79, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5384
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12028 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17423/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: YES podjetje za organizacijo,
posredovanje in storitve, d.o.o. Ljublja-
na, Bratov Babnik 97

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Babnik 97, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLI KATJA, Bratov Bab-

nik 97, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3.
1992; PAVLI ANJA, Bratov Babnik 97, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5385
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12029 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17441/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOTROMAN obrtna dela v gra-
dbeništvu d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: KOTROMAN RADOVAN,
Leninov trg 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5386
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12030 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ČOŽ Inštalacije, trgovina, ser-
vis d.o.o. Šmartno pri Litiji

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mala Kostrevnica 40, 1275
ŠMARTNO PRI LITIJI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČOŽ MARJAN, Mala Kost-

revnica 40, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5387
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12031 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17502/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TALPLAST Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Beljaška 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Beljaška 20, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PILIPOVIĆ METKA, Belja-

ška 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5388
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12032 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17514/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDICATIO - CONSULTING 5
M podjetje za svetovanje s področja zd-
ravstva in mednarodno trgovino d.o.o.
Preserje, Jezero 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jezero 4, 1352 PRESERJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOCIJAN MARKO, Jezero

4, 1352 PRESERJE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5389
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12033 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17580/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EDES d.o.o., šivanje tekstilnih
izdelkov in modnih dodatkov ter trgovi-
na, Rakek

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škocjanska pot 5/a, 1381 RA-
KEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREŠERN EDES, Škocja-

nska pot 5/a, 1381 RAKEK, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5390
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12034 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17644/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EKOZAL Podjetje za trgovino,
proizvodnjo, zastopanje in posredova-
nje, d.o.o., Cerknica, Kamna gorica 26

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamna gorica 26, 1380 CER-
KNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OBREZA MARJANA, Kam-

na gorica 26, 1380 CERKNICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5391
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12035 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17672/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: L-BIZJAK trgovsko in storitve-
no podjetje d.o.o. Vodnikova 251, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 251, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK LOJZE, Vodnikova

251, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5392
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12036 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAKRI d.o.o. Podjetje za gosti-
nstvo, proizvodnjo kooperacijo, storitve
in trgovino - LOGATEC

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 90 f, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: NAGODE MARIJA, Tržaška
90 f, 1370 LOGATEC, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5393
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12037 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17336/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SMREKAR d.o.o., trgovina in
storitve, Ul. Mirka Jurca 2, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Mirka Jurca 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOSNAR ANDREJA, Pola-

nškova 40, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5394
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12038 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STANTRADE & CO trgovsko
podjetje in storitve, d.o.o. KAMNIK

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poreber 2/c, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN STANE, Poreber

2/c, 1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-

jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5395
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12039 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17533/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RSMID računalniški sistemi,
marketing, inženiring, design d.o.o. Za-
boršt 1, Dol pri Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaboršt 1, 1262 DOL PRI LJU-
BLJANI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PATERNOSTER GREGOR,

Selo 21, 1230 DOMŽALE, IHAN, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 3.
1992; PATERNOSTER JANKO, Selo 21,
1230 DOMŽALE, IHAN, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5396
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12040 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17535/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DRAGONS podjetje za proizvo-
dnjo in trgovino živilskih in neživilskih
proizvodov, uvoz - izvoz d.o.o. 61000
Ljubljana, Ilirska 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ilirska 28, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERAVS DRAGO, Ilirska

28, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5397
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12041 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARIS proizvodnja, trgovina in
založništvo d.o.o. Trzin, Mengeška 64

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mengeška 64, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MESAR STANE, Mengeška

64, 1236 TRZIN, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5398
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12042 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KINEX Podjetje za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Lukovica Lukovica
4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lukovica 4, 1225 LUKOVICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERSNIK MITJA, Tržaška

14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5399
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12043 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17664/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANDREJA MARKETING trgovi-
na in trženje, d.o.o., Ljubljana, Pokljuka-
rjeva 110

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pokljukarjeva 110, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARH ANDREJA, Pokljuka-

rajeva 110, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5400
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12044 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17229/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KONDA Proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o. Ljubljana, Cesta Dolomi-
tskega odreda 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Dolomitskega odreda
11, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONDA ANTONIJA, Cesta

Dolomitskega odreda 11, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5401
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12045 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17448/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIHA DOLINA Trgovsko, turisti-
čno in gostinsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Cesta španskih borcev 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta španskih borcev 4,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUŽEK MATJAŽ, Cesta

španskih borcev 4, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 4. 1992; ŽUŽEK VANDA, Cesta špan-
skih borcev 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5402
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12046 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: I & F Podjetje za trgovino in
svetovanje, d.o.o., Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štalčeva 7, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽITNIK IRMA, Štalčeva 7,

1215 MEDVODE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; KILLER ALF-
RED, Maroltova 13, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5403
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12047 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/17604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PSP FOTO Storitveno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Malova ulica 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malova ulica 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREDALIČ PRIMOŽ, Ma-

lova ulica 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; SEDLAK DAMIR, Gubčeve brigade
10, 8210 TREBNJE, vložek: 3.200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5404
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12048 z dne 25. 11.
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1999 pod št. vložka 1/17610/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: B - TRI podjetje za trgovino,
marketing in storitve d.o.o., Zapuška
103, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zapuška 103, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ JOŽE, Zapuška

103, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; BO-
ŽIČ JOŽEF, Zapuška 103, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5405
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12069 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/07040/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRES d.o.o., podjetje za izde-
lovanje in servisiranje računalniške op-
reme, komercialne storitve in trgovino,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kumrovška 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEBEVC MILOŠ, Gorkiče-

va 8a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5406
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12070 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/07808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KONSUM podjetje za proizvod-
njo kovinskih in lesenih izdelkov ter tr-
govina na debelo in drobno, d.o.o. Sliv-
na, Vače

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slivna 2, 1252 VAČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK SREČKO, Tržaška

45, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5407
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12071 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/07827/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PERSIS LJUBLJANA d.o.o., Lju-
bljana, Goce Delčeva 23

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goce Delčeva 23, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ BOJAN, Goce

Delčeva 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5408
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12072 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/07862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: REPROM podjetje za avtopre-
vozništvo, d.o.o., Trg Franca Kozarja 2,
Hrastnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg Franca Kozarja 2, 1430
HRASTNIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REBOV ROMAN, Trg Franc

Kozarja 2, 1430 HRASTNIK, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 6.
1990; REBOV ROMAN ML., Trg Franca Ko-
zarja 2, 1430 HRASTNIK, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5409
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12073 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/07924/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ČRNI PANTER storitvene deja-
vnosti, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maistrova 16, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGLAJEN FRANC, Mai-

strova 16, 1270 LITIJA, vložek: 1.200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 5. 1990; PO-
GLAJEN MARIJA, Maistrova 16, 1270 LITI-
JA, vložek: 800,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 30. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5410
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12074 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/07944/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOUTIQUE PIKA d.o.o., trgovi-
na na drobno z neživili, Domžale, Ljub-
ljanska cesta 73

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska cesta 73, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 3.500,00 Sit
Ustanovitelji: JARC DANICA, Ljubljanska

c. 73, 1230 DOMŽALE, vložek: 3.500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-5411
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12075 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/07964/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POD KOŠEM trgovsko in gosti-
nsko podjetje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ilirska 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJKIČ JOVAN, Marinkov

trg 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5412
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12076 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/08006/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CASTORDI trgovina na debelo
in drobno, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova 26, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVANOVIČ SAŠO, Kved-

rova 26, 1110 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 6. 1991; KRA-
PEŽ RANKO, Kvedrova 26, 1110 LJUB-
LJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 17. 6. 1991; LISEC MATJAŽ, Kved-
rova 14, 1110 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 6. 1991; RA-
KIČ BRANKO, Dol 51, 1353 BOROVNICA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5413
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12077 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/08012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: U V V I proizvodno trgovsko
podjetje z zaščitnimi sredstvi d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tolstojeva 12, Vir, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODNIK IVANA, Tolstojeva

12, Vir, 1230 DOMŽALE, vložek: 680,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 7. 1990; VO-
DNIK VENCELJ, Tolstojeva 12, Vir, 1230
DOMŽALE, vložek: 660,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 7. 1990; VODNIK UROŠ,
Tolstovjeva 12, Vir, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 660,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5414
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12078 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/08017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELENA lepotni salon, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zaloška 193, 1260 LJUBLJA-

NA-POLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKUBIC HELENA, Zaloška

193, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5415
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12079 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/08032/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LINK izvozno-uvozno podjetje,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polanškova 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: VELIKONJA ANA, Česniko-
va 18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 4. 1990; VU-
KOVAC OLGA, St. Vid 45, 2367 VUZENI-
CA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 10. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5416
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12080 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/08041/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PALED Proizvodnja, vzdrževa-
nje, trgovina, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgrajska cesta 5, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEVIČNIK PAVEL, Podgra-

jska c. 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5417
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12081 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/08042/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EUROSTEIN proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Keržičeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 10.603.301,00 Sit
Ustanovitelji: BACHMANN HANS, Dorf-

strasse 13, SCHINDELLEGI, ŠVICA, vložek:
10.595.937,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 6. 1990; GRADIŠEK MATEJA, Kerži-
čeva 2, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID, vlo-
žek: 7.364,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5418
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12082 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/08059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FANTASY d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino živil- skih in neživi-
lskih proizvodov, marketing, storit- ve,
zunanjo trgovino, zastopanje tujih part-
nerjev

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pečinska 45, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CELARC FRANCI, Pečin-

ska 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5419
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12083 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/08124/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALT podjetje za avtošolsko, tr-
govinsko in kmetijsko dejavnost p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Šentvid pri Stični 124 b, 1296

ŠENTVID PRI STIČNI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINČIČ FRANC, Buko-

vica 19, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ostalo, vstop: 15. 5.
1990; MARINČIČ SONJA, Šentvid pri Stič-
ni 124 b, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ostalo, vstop: 15. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5420
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12084 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/08147/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARMA proizvodno-trgovinska
družba d.o.o., Dragomer, Pot za stan 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot za stan 17, Dragomer,
1351 BREZOVICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠERJAK ARMANDA, Pot za

stan 17, Dragomer, 1351 BREZOVICA, vlo-
žek: 1.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 7. 1990; ŠERJAK JANEZ, Pot za stan
17, Dragomer, 1351 BREZOVICA, vložek:
800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5421
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12085 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/08224/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RAMI družba za avtomobilsko
dejavnost, d.o.o., Golo 20 d, Ig

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Golo 20d, 1292 IG
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHELIČ RAJMUND, Golo

20 d, 1292 IG, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5422
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12086 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/08236/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEKA d.o.o., podjetje za pro-
dajo, posredovanje blaga in storitev,
Prešernova 18, Trzin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 18, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODBERŠČEK MIHAEL,

Prešernova 18, 1236 TRZIN, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 5.
1990; VRANEŠIČ FLORJANC LIDIJA, Pre-
šernova 21, 1236 TRZIN, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5423
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12087 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/08278/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIGMA SYSTEM Mednarodno
proizvodno, trgovsko podjetje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zbilje 61a, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 97.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUŠNIK JOŽE, Zbilje 61a,

1215 MEDVODE, vložek: 38.660,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 7. 1990; SISTEMI
ITALIA S.A.S. DI CLAUDIO D AGOSTINO,
Trieste in via Raffineria 7/c, TRST, vložek:
58.340,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5424
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12088 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/08354/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RR - INICIATIVA ZA EVROPSKE
PROJEKTE d.o.o., Ljubljana, Pod akaci-
jami 51

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod akacijami 51, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: VUGA LUCIJAN, Lemutova
6, 5000 NOVA GORICA, vložek: 900,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 6. 1990; VIL-
FAN JOŽE, Pod akacijami 51, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 450,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 9. 6. 1990; STOJANOVSKI NIKO-
LA, Žauderjeva ll, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 450,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 6.
1990; RR KOMUNIKACIJE, D.O.O., Pod
akacijami 51, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 6.
1990; MIAN LUCIANO, Via Bellini 4, CER-
VIGNANO DEL FRIULI, vložek: 100,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5425
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12089 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/08411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JEMEC podjetje za trgovino,
transport, storitve in upravljanje z nep-
remičninami, d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dragomelj 81 a, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEMEC CVETKA, Drago-

melj 81 a, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5426
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12090 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/08502/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NYMPHAEA podjetje za cvetli-
čarsko dejavnost d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reboljeva 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: ERLIH SILVICA, Reboljeva
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5427
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12091 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/08513/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAUBI SPORT d.o.o., podjetje
za trgovino in športni marketing

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zavrti 14, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOB MARJAN, Zavrti

14, 1234 MENGEŠ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5428
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12121 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07088/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOTEK Elektronska nastavi-
tev vžiga avtomobilskih motor- jev in dru-
ga popravila motorjev, d.o.o., Izlake

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Izlake 30a, 1411 IZLAKE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVNIK JOŽE, Izlake 30 a,

1411 IZLAKE, vložek: 2.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 25. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5429
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12122 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRATIK družba za gradbeništ-
vo, gostinstvo, trgovino in inženiring,
d.o.o., Trg OF 14/4, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg OF 14/4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOJIĆ NEDELJKO, Polhov

Gradec 29, 1355 POLHOV GRADEC, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 5. 1990; KOJIĆ KOVILJKA, Polhov
Gradec 29, 1355 POLHOV GRADEC, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5430
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12123 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07245/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FLORIUM podjetje za cvetliča-
rstvo in trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trzinska 2, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDIC ANDREJ, Jalnova

58, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1989;
KOS KSENIJA, Trzinska 2, 1230 DOMŽA-
LE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5431
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12124 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: FEROLES podjetje za obdela-
vo lesa in kovin d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobravica 21, 1292 IG PRI
LJUBLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIMC DRAGO, Trnovski

pristan 40, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 5.
1990; PRIMC BOJAN, Dobravica 21, 1292
IG PRI LJUBLJANI, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5432
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12125 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOD-LES proizvodnja, trgovi-
na in posredništvo, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova 33, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 4.839,90 Sit
Ustanovitelji: BOKAL JASNA, Jamova

33, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.839,90
Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5433
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12126 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07268/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SKAT INDUSTRY Podjetje za
razvoj, proizvodnjo in prodajo elektron-
skih naprav, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bohoričeva 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRAHELJ RADIVOJ, Smo-

letova 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 4.

1990; MIĆIĆ RADOJE, Vlahovičeva 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 4. 1990; RAJAR DU-
ŠAN, Resljeva 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 4.
1990; ŠTURM BRANKO, Hošiminhova 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 4. 1990; ŽLENDER
JOŽE, Trg okt. revolucije 14, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 2. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5434
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12127 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VESNA podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Vrhnika, Prečna pot 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prečna pot 7, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 35.752,50 Sit
Ustanovitelji: RIZVIĆ ŠERIF, PREČNA

POT 7, 1360 VRHNIKA, vložek: 35.752,50
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5435
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12128 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DAMA INTERSHOP trgovsko
podjetje d.o.o., Ulica bratov Učakar 108,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Učakar 108,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LENARDIČ MAREK, Moste

34, 4274 ŽIROVNICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5436
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12129 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07278/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MICROMAT avtomatizacija, in-
formatika, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novakova 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIROTIĆ EDI, Valvazorova

14, PULA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 15. 5. 1990; SIROTIĆ NATA-
ŠA, Kosarjeva 14, 2109 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5437
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12130 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07283/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BACH gostinstvo, turizem, tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, Velika Čolnar-
ska 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velika Čolnarska 8, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRISTL IGOR, Velika Čo-

lnarska 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-5438
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12131 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07297/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DARCO podjetje za zunanjo tr-
govino, trgovino na veliko in malo, go-
stinstvo, turizem in marketing, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prušnikova 29, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FILIPOVIĆ DARKO, Pruš-

nikova 29, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5439
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12132 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07308/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOBRA Družba za proizvodnjo
v kooperaciji in trgovino, Ljubljana,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLENC MAJDA, Brkinska

3, 6310 IZOLA, vložek: 1.020,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 4. 1990; PERGOVNIK
BOJAN, Gregorčičeva 17, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 980,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 9. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5440
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12133 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07309/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MUZE podjetje za prodajo in
nakup umetniških del in starin, d.o.o.,
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 88

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Učakav 88, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUTIN BORIS, Ulica bra-

tov Učakar 88, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5441
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12134 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OSKAR Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o. Ljubljana, Celovška 43

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 43, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MULLER MITJA, Krimska

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 5. 1990; LIKAR
MATJAŽ, Rojčeva 20, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5442
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12135 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07330/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEJO d.o.o., Gostinsko podjetje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Prelog 42, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: LEKAN JOŽE, Prelog 42,

1230 DOMŽALE, vložek: 2.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5443
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12136 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07335/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TERGEL podjetje za inženiri-
ng, marketing in notranje-zu- nanje trgo-
vinsko poslovanje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERAJ SONJA, Leninov trg

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 17. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5444
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12137 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07345/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KORSIKA Podjetje za trgovino,
promet, gostinstvo, turizem in finančne,
tehnične in poslovne storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 43, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORSIKA PETER, Cesta v

Mestni log 40, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 6.
1990.

Sr-5445
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12138 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BUPRODEX podjetje za proda-
jo in posredovanje mešanega blaga
d.o.o., Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina, Cesta IX/10 A,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOBI IGOR, Rožna dolina,

C. IX/10 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5446
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12139 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/07371/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SOPRA MANICO Proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje d.o.o. Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnje Gameljne 31a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAHNE DUŠAN, Spodnje

Gameljne 31/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5447
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12140 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07376/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ITAS SERVIS Podjetje za servi-
siranje in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reška cesta 13 b, 1330 KO-
ČEVJE

Osnovni kapital: 620.628,00 Sit
Ustanovitelji: ITAS P.O. - V STEČAJU, Re-

ška c. 13, 1330 KOČEVJE, vložek:
576.628,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 6.
1990; DUPIN MARJAN, Šalka vas n.h.,
1330 KOČEVJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 6. 1990; BENČINA

JOŽE, Konca vas n.h., 1332 STARA CER-
KEV, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 11. 6. 1990; DEBELJAK STANE, Ce-
sta v Mestni log 11, 1330 KOČEVJE, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 6. 1990; DIMITRIJEVIĆ NEJBOJŠA, Ob
Mahovniški 10, 1330 KOČEVJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 6.
1990; JARNI IVAN, Cesta na Trato, 1330
KOČEVJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 11. 6. 1990; KALUŽA ZDRAV-
KO, Livold 8, 1330 KOČEVJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 6.
1990; KRAJC JOŽE, Livold 62, 1330 KO-
ČEVJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 11. 6. 1990; MUHIČ RAJKO, Mlaka
45, 1332 STARA CERKEV, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 6.
1990; OBRANOVIČ JANEZ, Ulica herjoja
Marinclja 1, 1330 KOČEVJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 6.
1990; STADLER MIRO, Stara Cerkev n.h.,
1332 STARA CERKEV, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 6. 1990; ŠTE-
FANIČ OLGA, Rudarsko naselje 2, 1330 KO-
ČEVJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 11. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5448
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12141 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07392/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIPI-TOP podjetje za čiščenje
poslovnih in stanovanjskih površin in
urejanje stanovanjskih okolic, d.o.o., Vir,
Parmova 2, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 2, Vir, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GALJOT BOJAN, Parmova

2, Vir, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 5. 1990; GA-
LJOT POLONCA, Parmova 2, Vir, 1230 DO-
MŽALE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5449
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12142 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOŠOLA DADO Podjetje za
učenje kandidatov za voznike B kat.,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje 351/c, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAJIĆ JOVAN, Cesta ko-

mandanta Staneta 16, 1215 MEDVODE,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5450
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12143 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07405/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: G REPROMAT Uvozno izvozno
podjetje za trgovino na debelo in drob-
no, d.o.o., Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rovtarska c. 39, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETKOVŠEK NIKOLAJ,

Rovtarska c. 39, 1370 LOGATEC, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 5.
1990; PETKOVŠEK MARJETICA, Rovtar-
ska c. 39, 1370 LOGATEC, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5451
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12144 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: JORG CO. Trgovina in svetova-
nje d.o.o., Poljanski nasip 32, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanski nasip 32, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETROVIČ JORG, Poljan-

ski nasip 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 4.
1990; PETROVIČ DRAGO, Poljanski nasip
32, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 4. 1990; PETRO-
VIČ NASTJA, Poljasnki nasip 32, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 15. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5452
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12145 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07426/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VARING varilski inženiring,
podjetje za opravljanje teh- ničnih, trgo-
vinskih in zunanjetrgovinskih stori- tev,
d.o.o., Dobrdobska ulica 2, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobrdobska ulica 2, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRČAR ANDREJ, Dobrdo-

bska ul. 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5453
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12146 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07429/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BACCARA gostinstvo in grad-
beništvo, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska c. 53, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TAMAŠ ANTON, Dolenjska

c. 53, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 6. 1990; TA-
MAŠ MELITA, Dolenjska c. 53, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 1. 6. 1990; KOVAČ MILAN, Dole-
njska c. 53, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 6.
1990; SLADIČ KATJA, Bijedičeva 12, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 1. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5454
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12147 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07438/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LINDIK trgovina z avtomobili in
rezervnimi deli, d.o.o. Zakotnikova 11,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zakotnikova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LINDIČ JANEZ, Zakotniko-

va 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 5. 1990; LIN-
DIČ ZDENKA, Zakotnikova 11, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5455
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12148 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07439/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOMATEN JORDAN igre za
prosti čas, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Zgornji log 1, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 81.200,00 Sit
Ustanovitelji: JORDAN DANIEL, Ebenta-

ler str. 73, CELOVEC, AVSTRIJA, vložek:
81.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5456
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12149 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07447/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: S & T TRADE COMPANY d.o.o.,
Trgovsko in proizvodno podjetje, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Franca Mlakarja 3, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRIMMEL KURT, Dampte-

ngasse 31, CELOVEC, AVSTRIJA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4.
1990; STINGL DIETMAR, Gartengasse 27,
CELOVEC, AVSTRIJA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5457
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12150 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07450/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANJAN intelektualne storitve
in proizvodnja, d.o.o., Vodnikova cesta
8, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova cesta 8, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ETEROVIĆ ANDREJ, Vod-

nikova cesta 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5458
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12151 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEKTROHIT d.o.o., podjetje
za svetovanje, inženiring in zastopanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 28. maja št. 55, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURIŠEVIČ MIROSLAV,

28. maja št. 55, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5459
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12152 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KORALINA trgovina s teksti-
lom, konfekcijo in galanterijo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petkovškovo nabrežje 43,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUTAR AMALIJA, Ulica bra-

tov Babnik 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 6.
1990; KOVAČ MOJCA, Petkovškovo nab-
režje 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5460
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12153 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRAMI Podjetje za izobraževa-
nje, d.o.o., Ljubljana, Cesta VI/10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta VI/10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CAR SREČKO, Zagrebška

c. št. 12, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5461
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12154 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/07843/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5399726
Firma: TRAC INTERNATIONAL Podjet-

je za mednarodno trgovino in posredo-
vanje, d.o.o. Ljubljana, Titova 131

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 131, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 35.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOH VLASTIMIR, Kidriče-

va cesta 110, 1000 LJUBLJANA, vložek:
35.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5462
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12155 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/24499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VODLAN Proizvodnja, storitve,
trgovina d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgorje 27 a, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 135.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODLAN DAMJAN, Podgo-

rje 27/a, 1240 KAMNIK, vložek:
135.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5463
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12156 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/24636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EURONEL trgovina, storitve, za-
stopanje in posredovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Na Korošci 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Korošci 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: OVEN MARIO, Necochea

4710 1766 TABLADA, BUENOS AIRES AR-
GENTINA, vložek: 50.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 1. 4. 1993; BERLIČ MILAN,
Na Korošci 9, 1117 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5464
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12157 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/24596/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SMER 2001 podjetje za zasto-
panje in posredovanje, d.o.o., Kamnik,
Meninska 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Meninska 11, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 104.650,00 Sit
Ustanovitelji: REMS JANEZ, Meninska

11, 1240 KAMNIK, vložek: 34.883,33 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 7. 1993; REMS
RAJKO, Meninska 11, 1240 KAMNIK, vlo-
žek: 34.883,33 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 7. 1993; REMS BOŠTJAN, Meninska
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11, 1240 KAMNIK, vložek: 34.883,33 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5465
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12158 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/24520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STEMI uvoz in izvoz, d.o.o., Tr-
zin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Industrijska cona, Špruha 3,
1236 TRZIN

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: STENKO JOŽE, Peče 47,

1251 MORAVČE, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 4. 1993; MISSIO
SERGIO, Via della Roggia 87, UDINE ITALI-
JA, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 21. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5466
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12159 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/24550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRISTOLIČ d.o.o., Ljubljana, Tr-
govina z mešanim blagom, Zapuška 94

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zapuška 94, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRISTOLIČ BOJAN, Zapu-

ška 94, 1000 LJUBLJANA, vložek:
96.300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 9.
1993; PRISTOLIČ JOŽE, Zapuška 94,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5467
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12160 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/24511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VERA Trgovsko in posredniško
podjetje, d.o.o., Kamnik, Kovinarska 6c

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kovinarska 6c, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOJKOVSKA VERICA,

Kovinarska 6c, 1240 KAMNIK, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5468
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12161 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/24463/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VITKI PILE d.o.o., zunanje trgo-
vinsko podjetje, Kamnik, Matija Blejca 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Matija Blejca 12, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEF LUCIJA, Matija Blejca

12, 1240 KAMNIK, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5469
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12163 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/19583/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JOŽE TRDAN Podjetje za trgo-
vino, gostinstvo in kovinarstvo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lončarska 62, 1331 DOLE-
NJA VAS

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRDAN JOŽE, Lončarska

62, 1331 DOLENJA VAS, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 7.
1992; TRDAN IRENA, Lončarska 62, 1331
DOLENJA VAS, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5470
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12164 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/19914/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARU Podjetje za trgovino na
debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Adamičeva 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARUŠIĆ SPOMENKA,

Adamičeva 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5471
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12165 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/19752/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HORSI proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Preserje, Ka-
mniška 47, p. Radomlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamniška 47, 1235 RADOM-
LJE

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
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Ustanovitelji: HACIN SILVA, Preserje, Ka-
mniška 47, 1235 RADOMLJE, vložek:
60.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 8.
1992; HACIN ROMAN, Preserje, Kamniška
47, 1235 RADOMLJE, vložek: 60.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5472
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12166 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/20152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAROKS finančni in računovo-
dski inženiring, komercialni posli, zaklju-
čna in obrtna dela v gradbeništvu... teh-
nične in poslovne storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hraše 41 a, 1216 SMLEDNIK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BURJA MARIJA, Hraše 41

a, 1216 SMLEDNIK, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5473
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12167 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/19814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CRNADAK Trgovsko in trans-
portno podjetje, d.o.o., Osenjakova 4,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Osenjakova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CRNADAK PETAR, Osenja-

kova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5474
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12168 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/19957/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FLIK - FLAK Trgovsko podjetje,
d.o.o., Polhov Gradec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polhov Gradec 120, 1355
POLHOV GRADEC

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRUNK ZINKA, Polhov gra-

dec 120, 1355 POLHOV GRADEC, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5475
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12169 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/19826/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VENETI d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, storitveno in trgovinsko dejav-
nost

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 113, Trzin, 1234
MENGEŠ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIJAVEC TOMISLAV, Kid-

ričeva ul. 113, Trzin, 1234 MENGEŠ, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5476
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12170 z dne 30. 11.

1999 pod št. vložka 1/20147/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JGM Trgovina, storitve in pro-
izvodnja, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Okro-
garjeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Okrogarjeva 5, 1211 LJUB-
LJANA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARIČ GOJKO, Okrogar-

jeva 5, 1211 LJUBLJANA-ČRNUČE, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5477
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12171 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/19733/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RIBNIČAN d.o.o. Podjetje za
gostinstvo in turizem, izvoz- uvoz, trgovi-
na na drobno in debelo ter posli menja-
lnice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 80, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORNIK ANTON, Tržaška

80, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5478
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12172 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/19835/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARMSTRONG zunanja in notra-
nja trgovina d.o.o., Ljubljana, Dunajska
113

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 113, 1000 LJUB-
LJANA
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Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANDOLŠEK MATIJA, Pre-

šernova 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5479
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12241 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/02123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROTECT d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, predelavo, obnovo in pro-
dajo gum za motorna vozila in kolesa
ter drugih gumarskih proizvodov, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajuhova 35, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: BADOVINAC MARKO, Ga-

ljevica 11/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 6.
1989; LAVRIH JOŽE, Zaloška 20, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 19. 6. 1989; GREGL BO-
RIS, Podgorje 1/b, 1240 KAMNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 6.
1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5480
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12242 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/02324/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JOMA trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Kuzmičeva 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kuzmičeva 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 17.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ MARKO, Kuzmi-

čeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 9.

1989; BESEDNJAK DANILO, Matjaževa 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5481
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12243 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/02346/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DACOM podjetje za prodajo
neživilskih proizvodov na veliko in malo,
d.o.o., Kamnik, Šlandrova 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šlandrova 24, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERTANEC JERNEJ, Ško-

fova 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 9. 1989; GA-
NTAR VIKTOR, Sončna 8, 1240 KAMNIK,
vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 9. 1989; SANKOVIČ ZDRAVKO, Kuha-
rjeva 5, 1230 DOMŽALE, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 9. 1989; SC-
HNABL ALOJZ, Bistriška 10, 1240 KAM-
NIK, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 27. 9. 1989; VOZELJ FRANC, Zagre-
bška 11, 8000 NOVO MESTO, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 9.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5482
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12244 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/02364/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADA ORBITA podjetje za raču-
nalništvo & informatiko d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 154.895,46 Sit
Ustanovitelji: BAVČAR DRAGAN, Topni-

ška 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.525,70 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.

1989; ČERVEK JANEZ, Cesta na Krko 2,
1290 GROSUPLJE, vložek: 32.557,24 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1989; JOVAN
BOJAN, Snebarsko nabrežje 76, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 45.739,01 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 10. 1989; KOGOVŠEK AN-
TON, Pod hribom III/3, 1290 GROSUP-
LJE, vložek: 8.525,70 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 10. 1989; PREDALIČ SILVA, Bri-
nje 1/55, 1290 GROSUPLJE, vložek:
24.031,87 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1989; ADA COMPUTERS, Cesta 26. julija
76, 4202 NAKLO, vložek: 17.757,97 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1989; CIOS,
Parmova 41, 1000 LJUBLJANA, vložek:
17.757,97 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5483
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12245 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/02380/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDIA PRODUCTION d.o.o.
Ljubljana, podjetje za filmsko, avdio in
video produkcijo, ekonomsko propaga-
ndo in sejme

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanska 22/b, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKULJ BOGDAN, Poljan-

ska 22/b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 9.
1989; BRECELJNIK ANDREJ, Vodnikova
186, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 9. 1989; BI-
BIČ VASJA, Glavarjeva 12, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 26. 9. 1989; RADEJ BOJAN, Tabor 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5484
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12246 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/02415/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEGATRONIK računalniški in fi-
nančni inženiring, proizvodnja in marke-
ting, d.o.o., Mengeš, Pot Rašiške čete 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot Rašiške čete 9, 1234
MENGEŠ

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROJNIK BOŽIDAR, Pot Ra-

šiške čete 9, 1234 MENGEŠ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 9.
1989; MAROLT MILAN, Ljuba Šercerja 2,
1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 9. 1989; LOZINŠEK
JANEZ, Toneta Tomšiča 4, 1230 DOMŽA-
LE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 28. 9. 1989; URH VILJEM, Nahtiga-
lova 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 9.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5485
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12247 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/02437/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STABIL podjetje za proizvod-
njo in trgovino z gradbenim materjalom
in stroji, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina 9, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 2.800,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAC FRANJO, Ustje pri

Šmartnem, 1270 LITIJA, vložek: 400,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 10. 1989; AV-
SEC ZVONKO, Ob Grosupeljščici 1, 1290
GROSUPLJE, vložek: 400,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 18. 10. 1989; GRIL JOŽE,
Poljane pri Dol. Toplicah 17, 8350 DOLE-
NJSKE TOPLICE, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 10. 1989; GRIL PE-
TER, Rožna dolina 9, 1290 GROSUPLJE,
vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 10. 1989; GRIL AVGUST, Rožna doli-
na 9, 1290 GROSUPLJE, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 10. 1989;
MAIER GUSTL, Anhauser Str. 27, BALIN-
GEN, NEMČIJA, vložek: 800,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 21. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5486
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12248 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/02672/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NAUTER proizvodnja, marketi-
ng, inženiring in turizem, d.o.o., Ljublja-
na, Milana Majcna 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milana Majcna 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.500,00 Sit
Ustanovitelji: TERLEP MATIJA, Matjano-

va pot 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1989; OMERZEL TERLEP MIRA, Melikova
45, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1989; PUSTO-
VRH DANICA, Smerdujeva 18, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 10. 1989; PUKL MILOŠ, Vilharje-
va 41, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1989; BE-
LEJ MARJAN, Puncerjeva 7, 3000 CELJE,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5487
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12249 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/02806/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MITOP d.o.o. Ljubljana, podje-
tje za opravljanje mizarskih in prevoznih
storitev ter trgovino na debelo in drob-
no z mešanim blagom

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Uraničeva 18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUSTINEK JOŽEFA, Urani-

čeva 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 11.
1989; JUSTINEK LEOPOLD, Uraničeva 18,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5488
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12250 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/02864/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALFAGRAF d.o.o., trgovina z
neživilskimi proizvodi, Jamova 60 a, Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova 60 a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.500,00 Sit
Ustanovitelji: MERC JANKO, Trubarjeva

78, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.237,50
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 11. 1989;
ZUPANČIČ MIRO, Riharjeva 18, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.262,50 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5489
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12251 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/02877/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FILIPIDES podjetje za teleko-
munikacijsko tehniko, Grosuplje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod gozdom c. 4/3, 1290
GROSUPLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERKLIN DUŠAN, Brdni-

kova 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 12.
1989; POGAČAR MATJAŽ, Bratovševa plo-
ščad 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 12. 1989; ŠT-
RAVS MIRO, Sedejeva 12, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 6. 12. 1989; LAVRIH RADO, Pod goz-
dom c. 4/3, 1290 GROSUPLJE, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 12.
1989; JERMAN SANDI, Bukovčeva 3,
1235 RADOMLJE, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5490
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12252 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/02897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOMI podjetje za izdelavo us-
njene galanterije, d.o.o. Ljubljana, Ce-
sta Andreja Bitenca 44

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Andreja Bitenca 44,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARLIČ SLAVICA, Cesta

Andreja Bitenca 44, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; BARLIČ TOMISLAV TOMAŽ,
Cesta Andreja Bitenca 44, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5491
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12253 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/02924/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AZUR podjetje za proizvodnjo,
inženiring, trgovino in kooperacijo ter
turizem in gostinstvo Kamnik d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhpolje 170, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVASNIK MIRJAN, Vrhpo-

lje 157, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5492
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12254 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/02925/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KREA proizvodno trgovski in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana Šentvid, Tace-
nska c. 23

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tacenska c. 23, 1210 LJUB-
LJANA-ŠENTVID

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KREGAR EVA, Tacenska

c. 23, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 11.
1989; KREGAR JANEZ, Tacenska c. 23,
1210 LJUBLJANA ŠENTVID, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5493
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12255 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/02954/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALDUS podjetje za grafično in
založniško dejavnost, trgovino in storit-
ve d.o.o. Ljubljana, Streliška 32

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Streliška 32, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAŠEVEC VASJA, Moše

Pijade 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5494
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12256 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/02964/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SME 92 d.o.o. Ljubljana, trgo-
vina na debelo in drobno

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Palmejeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILIČ SLOBODAN, Palme-

jeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5495
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12257 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/02980/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HERVI COMMERCE podjetje za
proizvodnjo, kooperacijo in trgovino,
d.o.o., Križ 42/a, Komenda

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Križ 42/a, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRINTAL HELENA, Križ

42/a, 1218 KOMENDA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5496
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12258 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/02986/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARCH INŽENIRING družba za
inženiring notranjih in zunanjih ureditev,
Vrhnika, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. Dolomitskega odreda 48,
Log, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: FURLAN MIHA, Stara Vrh-

nika 114, 1360 VRHNIKA, vložek: 700,00
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Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1989;
LENARŠIČ MATIJA, C. Dolomitskega odre-
da 48, Log, 1351 BREZOVICA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; VOZELJ IVAN, Črtomirjeva 24, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5497
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12259 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/02991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NORMA podjetje za proizvod-
njo, trgovino in turizem d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lampetova 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSOVEL ANICA, Lampe-

tova 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 10. 1989;
KOSOVEL ANTON, Lampetova 12, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 10. 1989; RAZPOTNIK
FRANC, Goričica nad Ihanom 12 a, 1230
DOMŽALE, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 10. 1989; RAZPOTNIK
MARIJA, Goričica nad Ihanom 12 a, 1230
DOMŽALE, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5498
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12260 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/02996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BM d.o.o., Veletrgovina, mar-
keting in inženiring, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kumerdejeva 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: BERGOČ BOŠTJAN, Ku-
merdejeva 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 10.
1989; MATIČIČ MARKO, Cesta na Ozare
8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5499
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12261 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/03054/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAL podjetje za storitve s pod-
ročja računovodstva in financ, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina, c. IX/27, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MODIC ANDREJ, Rožna

dolina, c. IX/27, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 11. 1989; MODIC LJUBICA, Rožna do-
lina, c. IX/27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5500
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12262 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/03062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SAŠA d.o.o., podjetje za izde-
lavo modne usnjene galanterije, obliko-
vanje in marketing, Vrhnika, Cesta Krim-
skega odreda 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Krimskega odreda 19,
1360 VRHNIKA

Osnovni kapital: 14.134.420,00 Sit
Ustanovitelji: KREMENŠEK FRANC, Ce-

sta Krimskega odreda 19, 1360 VRHNIKA,
vložek: 7.067.210,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 30. 10. 1989; KREMENŠEK MARI-
CA, Cesta Krimskega odreda 19, 1360 VR-

HNIKA, vložek: 7.067.210,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 30. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5501
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12263 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/03079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIGER COMMERCE Trgovsko
podjetje, d.o.o. Velika Račna 25, Gro-
suplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velika Račna 25, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GODEC MIRKO, Velika Ra-

čna 25, 1290 GROSUPLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5502
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12264 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/03093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARKSTRAT d.o.o., raziskova-
nje in svetovanje strateških usmeritev,
Ljubljana, Bavdkova 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bavdkova 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVAŠNIK ZDENKO, Bav-

dkova 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5503
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12265 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/03094/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MERILNA ELEKTRONIKA SAX
elektronski merilni inštrumenti Ljublja-
na d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovski pristan 4 a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAX MITJA, Tržaška 51,

1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 11. 1989; SAX VLA-
DIMIR, Tržaška 51, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5504
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12266 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/03097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RUSALKA d.o.o. trgovsko podje-
tje, Petkovškovo nabrežje 27, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petkovškovo nabrežje 27,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: DERŽIČ VLASTA, Žaucer-

jeva 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 11.
1989; SEMOLIČ NADA, Majaronova 26,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 23. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5505
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12267 z dne 29. 11.

1999 pod št. vložka 1/03106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5302765
Firma: LIPA HOLDING podjetje za in-

formatiko, finance in trgovino, Ljublja-
na, Roška c. 21, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Roška 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5506
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12268 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/03221/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KADRI Kadrovski inženiring in
psihološke storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žorgova 87, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUREJEVČIČ MILAN, Pot v

hribec 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12.
1989; STEGEL HASOVIČ KATJA, Vogelna
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 12. 1989; ŠKET
SELMA, Mlinska pot 14, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 11. 12. 1989; ŠKET SLAVICA, Žorgo-
va 87, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5507
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12269 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/03289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEKLI d.o.o., Trzin, podjetje za
storitve, proizvodnjo in trgovino, Indust-
rijska cona Trzin, Motnica 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Motnica 5, Ind. cona Trzin,
1236 TRZIN

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEKAVEC MARJAN, Rake-

fova 12, 1236 TRZIN, vložek: 50.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1989;
SHOULI WANG, Rakefova 3, 1236 TRZIN,
vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 18. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5508
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12270 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/03335/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOSS Prireditvena poslovalni-
ca d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška 12 b, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKELIČ IVAN, Tovarniška

12 b, 1370 LOGATEC, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5509
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12271 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/03339/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CONTACTA NOVA podjetje za
svetovanje in zastopanje, p.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dvoržakova 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUKLJE ALEŠ, Dvoržako-

va 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
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sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5510
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12272 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/03413/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAX družba za proizvodnjo, in-
ženiring, trgovino z mešanim blagom,
turizem in gostinstvo, Ljubljana, d.o.o.
Ljubljana, Hotimirova 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hotimirova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK MAKSIMILJAN,

Podlimbarskega 38, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 11. 1989; LISJAK LADISLAV, Hotimi-
rova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 11. 1989;
GORENC JANEZ, Hotimirova 10, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 23. 11. 1989; RAMADANO-
VIČ IVAN, Stevana Sremca 2 a, BEOGRAD,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5511
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12273 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/03420/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UNICOP Gostinsko, turistično,
trgovsko in prevozniško podjetje, d.o.o.,
Trzin, Rašiške čete 17, Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rašiške čete 17, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STJEPANOVIĆ SVETO-

ZAR, Rašiške čete 17, Trzin, 1234 MEN-
GEŠ, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5512
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12274 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/03445/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UNICOM-AMS inženiring, pro-
izvodnja, storitve, servis za programsko
in strojno računalniško opremo in raču-
nalniških komunikacij, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 33, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BURGAR MOJCA, Ulica na-

rodne zaščite 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 11.
1989; KRANJC ANDREJA, Tabor 29, 1370
LOGATEC, vložek: 1.800,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5513
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12275 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/03457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OHMMEGA DESIGN d.o.o.,
podjetje za razvoj in proizvodnjo naprav
s področja industrijske elektronike

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Litijska c. 147/B, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLOBASA MIRAN, Litijska

c. 147/B, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 12.
1989; KLOBASA ROMAN, Litijska c.
147/B, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5514
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12276 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/03466/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TANA podjetje za organizacijo
in posredovanje turističnih aranžmajev,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grintovška 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VLEPIČ IGOR, Grintovška

9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5515
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12277 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/03476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARS COMMERCE podjetje za
proizvodnjo, kooperacijo in trgovino,
d.o.o. Streliška 5, Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Streliška 5, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATIČIČ MIRAN, Streliška

5, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5516
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12278 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/06465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KNAUS TRANSPORT podjetje
za prevozne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Pokopališka 1
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pokopališka 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNAUS ANDREJ, Pokopa-

liška 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5517
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12279 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/06474/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOKRA trgovina in montaža
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v zeleni log 16, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAPEC BOJAN, Grada-

ška 8 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5518
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12280 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/06544/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: B.J. & TRADE d.o.o., podjetje
za svetovanje na področju poseganja v
okolje in trgovino, Ljubljana, Milčetova
pot 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milčetova pot 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUKOVNIK JANEZ, Milče-

tova pot 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5519
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12281 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/06597/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BAUMONTEX gradbeno podje-
tje d.o.o., Ljubljanska 48, Šmarje Sap

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 48, 1293 ŠMAR-
JE SAP

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARJANOVIČ PETAR, Mo-

dran b.b., JANJA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5520
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12282 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/06744/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALGA trgovsko podjetje, Ig
336, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ig 366, 1292 IG PRI LJUBLJANI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTAR JOŽICA, Ig 366,

1292 IG PRI LJUBLJANI, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 4. 1990; PIN-
TAR JOŽE, Ig 366, 1292 IG PRI LJUBLJA-
NI, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5521
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12283 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/06770/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TZM podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novi log 19/E, 1430 HRAST-
NIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORKO ZEMIRA, Novi Log

19/E, 1430 HRASTNIK, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 4. 1990;
ZORKO EDVARD, Novi Log 19/E, 1430
HRASTNIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 17. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5522
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12284 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/06771/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SFERA d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino v notranjem in zuna-
njem prometu, informatiko, poslovne
storitve, marketing in svetovanje ter...

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Videm 10f, 1262 DOL PRI
LJUBLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMONČIČ VID, Videm 10f,

1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5523
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12285 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/06779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: TAMAR podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, Preserje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Preserje 48b, 1352 PRESER-
JE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROGELJ ANDREJ, Preser-

je 48b, 1352 PRESERJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5524
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12286 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/06780/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JETI proizvodno trgovsko pod-
jetje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šlandrova 13, 1235 RADOM-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERMAN NIKO, Šlandrova

13, 1235 RADOMLJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 4. 1990; JE-
RMAN ALOJZIJA, Šlandrova 13, 1235 RA-
DOMLJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5525
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12287 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/21364/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BPB podjetje za storitve d.o.o.,
Ljubljana Ellerjeva 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ellerjeva 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUŠAR BRANKO, Ellerje-

va 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
60.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 2.

1993; KUŠAR BLANKA, Ellerjeva 10, 1000
LJUBLJANA, vložek: 60.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 10. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5526
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12288 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/21412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HO & HO Proizvodnja, storitve,
trgovina d.o.o. Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnja Slivnica 134, 1290
GROSUPLJE

Osnovni kapital: 106.500,00 Sit
Ustanovitelji: HOČEVAR IVO, Spodnja

Slivnica 134, 1290 GROSUPLJE, vložek:
53.250,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1.
1993; HOČEVAR IRENA, Spodnja Slivnica
134, 1290 GROSUPLJE, vložek:
53.250,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5527
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12289 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/21420/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VONI proizvodnja, trgovina,
storitve in zastopstva d.o.o., Pod hribom
56 e, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod hribom 56 e, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORENC MATIJA, Pod hri-

bom 56 e, 1000 LJUBLJANA, vložek:
30.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 2.
1993; DIDANOVIČ ANGELA, Dergomaška
47, 1000 LJUBLJANA, vložek: 30.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 2. 1993; GO-
RENC NINA, Pod hribom 56 e, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 20.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 1. 2. 1993; DIDANOVIČ VOJ-

KO, Betnavska 106, 2109 MARIBOR, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 2. 1993; ČEGOVNIK BRANKA, Goraz-
dova 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5528
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12290 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/21451/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LAPIS inženiring, trgovina, sto-
ritve d.o.o. Ljubljana, Koseskega 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koseskega 28, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 104.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUČAR JANEZ, Koseske-

ga 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
104.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5529
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12291 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/21493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CDM COMMERCE d.o.o., Pod-
jetje za trgovino, zastopstva in posredo-
vanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brodarjev trg 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.890.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠLAJPAH DUŠAN, Toplar-

niška 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.890.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
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sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5530
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12292 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/21522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STIK TRADE d.o.o., podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino na veliko,
Krtina 57, Dob pri Domžalah

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krtina 57, 1233 DOB PRI DO-
MŽALAH

Osnovni kapital: 192.658,00 Sit
Ustanovitelji: PRENAR JANEZ, Krtina

57, 1233 DOB PRI DOMŽALAH, vložek:
192.658,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5531
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12293 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/21537/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIR trgovina in proizvodnja
d.o.o., Vir

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Litijska 1 a, 1230 VIR
Osnovni kapital: 215.850,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKOFIC JANEZ, Litijska 1a,

1230 VIR, vložek: 215.850,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 20. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5532
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12294 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/21553/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: K.A. SVETILA d.o.o. proizvod-
nja in trženje Črnuče, C. Ceneta Štupar-
ja 92

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Ceneta Štuparja 92,
1231 ČRNUČE

Osnovni kapital: 131.252,07 Sit
Ustanovitelji: KOGOVŠEK ALEKSAN-

DER, Cesta Ceneta Štuparja 92, 1231 ČR-
NUČE, vložek: 131.252,07 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 27. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5533
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12295 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/21601/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5727120
Firma: PRODUKCIJA OBLAČIL proiz-

vodnja, trgovina in distribucija d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 16, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODEB MATJAŽ, Cesta he-

rojev 66, 8000 NOVO MESTO, vložek:
35.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 5.
1994; VODEB MARTA, Majde Vrhovnikove
26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 35.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 5. 1994;
BEVK OLGA, V Ragov log 3, 8000 NOVO
MESTO, vložek: 20.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 13. 5. 1994; LUSKOVNIK
MARCEL, Podtabor 66, 1290 GROSUP-
LJE, vložek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 13. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5534
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12296 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/21612/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nas-
lednjimi podatki:

Firma: DANUZA Trgovsko in transpor-
tno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Slomško-
va 12 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slomškova 12 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DANUZA MUHAREM, Slo-

mškova 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5535
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12297 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/21622/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PEDIGREE Podjetje za zastop-
stva in trgovino, d.o.o., Tacen, Rocen-
ska 31

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rocenska 31, 1211 TACEN
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FANTUR OTON, Rocenska

31, 1211 TACEN, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 2. 1993; JERAJ
MOJCA, Srebrničeva 53, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 1. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5536
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12298 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/21626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KERNEL podjetje za izdelavo,
trženje in projektiranje kovinskih izdel-
kov d.o.o., Šentjakob 20, Ljubljana-Čr-
nuče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šentjakob 20, 1211 LJUBLJA-
NA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
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Ustanovitelji: HORVAT MARJAN, Šentja-
kob 20, 1211 LJUBLJANA-ČRNUČE, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5537
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12299 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/21639/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: REBAVZ Transport in trgovina,
d.o.o., Škofljica, Orle 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Orle 3, 1291 ŠKOFLJICA
Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: OKORN TOMAŽ, Orle 3,

1291 ŠKOFLJICA, vložek: 110.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5538
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12300 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/21654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARKTIK Podjetje za trgovino,
d.o.o., Domžale, Šubičeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šubičeva 5, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČOLNIK JOŠKO, Šubiče-

va 5, 1230 DOMŽALE, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5539
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12301 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/21674/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEKTRO-OMEGA zunanja tr-
govina, marketing in inženiring, d.o.o.
Ljubljana, Devova 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Devova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČULIĆ JOSIP, Kod mosta

5, SPLIT, HRVATSKA, vložek: 51.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 1. 1993;
KNAP MARIJA, Podpeška 114, 1357 VNA-
NJE GORICE, vložek: 49.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5540
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12302 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/21685/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAMNIK TRADE prevozniško,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Škofljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta ob barju 86, 1291
ŠKOFLJICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GUSTI JAMNIK MIHAEL,

Cesta ob barju 86, 1291 ŠKOFLJICA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5541
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12303 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/21695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: L & R PAPIR podjetje za grafič-
ne storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jana Husa 1 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOMBARDO VANJA, Jak-

čeva 40, 1000 LJUBLJANA, vložek:
120.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5542
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12304 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/21701/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAŠATEX Proizvodnja, trgovi-
na, storitve d.o.o. Ivančna Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malo hudo 26, 1295 IVANČ-
NA GORICA

Osnovni kapital: 160.125,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUBELJ AVGUŠTIN,

Malo Hudo 26, 1295 IVANČNA GORICA,
vložek: 160.125,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 12. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5543
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12313 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROSAN Uvozno izvozno podje-
tje za trgovino na debelo in drobno,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rotarjeva ulica 2, 1210 LJUB-
LJANA ŠENTVID

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRANZA ANDREJ, Rotar-

jeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA ŠENTVID,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5544
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12314 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NOVAK d.o.o., družba za finan-
čni servis, svetovanje, posredovanje in
fotokopiranje, Ivančna Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska l2, 1295 IVANČ-
NA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAKOTA MATIJA, Ul. Naro-

dne zaščite 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 5.
1990; JERIČEK MATIJA, Ul. Narodne za-
ščite 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5545
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12315 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIBI papirna galanterija,
d.o.o., Kriva pot 25 e, Ljubljana Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kriva pot 25 e, 1211 LJUB-
LJANA-POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIŽAL MILOŠ, Kriva pot 25

e, 1000 LJUBLJANA POLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5546
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12316 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OMNIACOMMERCE d.d., iz-
voz-uvoz in trgovina na debelo in drob-
no z živilskimi in neživilskimi proizvodi,
Ljubljana, Pokljukarjeva 6

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Pokljukarjeva 6, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAROJEVIĆ DRAGIŠA,

Pokljukarjeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
20.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5547
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12317 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MANOR STIL Trgovina na de-
belo in drobno d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 28. maja 73, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATEJIČ MARINA, Kajuho-

va ul. 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5548
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12318 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZIR EUROFINAL zaključna dela
v gradbeništvu in trgovina z grad- benim
materialom, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 106, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RATNIK ALOJZ, Kavčičeva

28, 1000 LJUBLJANA, vložek: 45.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 6. 1990; ZIR
INŽENIRING P.O., Litijska 51, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 45.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 1. 6. 1990; HEUREKA,
D.O.O., Koprska 94, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 1. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5549
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12319 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07528/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIKKMA inženiring commerce,
d.o.o., Litija, podjetje za arhitekturo, ob-
likovanje, gradbeništvo, fotografi- jo, tr-
govino, gostinstvo in turizem

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska cesta 1a, 1270
LITIJA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOS STANISLAV, Tepe 1,

1272 POLŠNIK, vložek: 500,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 10. 6. 1990; KONJAR JER-
NEJ, C. D. Kvedra 27, 1270 LITIJA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 6.
1990; MATKO STOJAN, Trubarjeva c. 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 6. 1990; TIČAR FE-
RDINAND, Šmarska c. 17, 1270 LITIJA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5550
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12320 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07543/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SORT - R.Z. Podjetje za šport,
rekreacijo, notranjo in medna- rodno tr-
govino, posredništvo, zastopanje in pro-
izvodnjo, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lepodvorska 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RATAJEC ZLATKO, Zapu-

ška 92, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5551
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12321 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07554/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: E & S FINANC SERVIS d.o.o.,
Medvedova 28, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Medvedova 28, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 70.000,00 Sit
Ustanovitelji: ACINGER DARKO, Ul. Ni-

kole Belica 10, IVANIČ-GRAD, vložek:
28.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 4.
1990; ZETTL MANFRED ROLAND, Lessin-
gstrasse 3, GRAZ, GRAZ, AVSTRIJA, vlo-
žek: 21.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 4. 1990; KRAUTHAUFER LEOPOLD,
Franz Schuhmeier-Strasse 13, STEYR, AV-
STRIJA, vložek: 21.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 16. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5552
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12322 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07594/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STEPHANI uvozno in izvozno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška ce-
sta 266

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška cesta 266, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 441.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEVER DUŠAN, Žužembe-

rk 109 A, 8360 ŽUŽEMBERK, vložek:
147.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 6. 1990; FEMEC IGOR, Trstenjakova
2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 147.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 10. 1990;
KETTE KARLO, Gospodinjska 17, 1000
LJUBLJANA, vložek: 147.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5553
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12323 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07595/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: USLUGA & POSREDNIK posre-
dovanje in zastopanje, d.o.o, Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brinje 1/45, 1290 GROSUP-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ ANA, Brinje

1/45, 1290 GROSUPLJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5554
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12324 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07618/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HOLT Podjetje za poslovne in-
formacije in poslovni servis, Ljubljana,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 49, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAIGHER PEJIČ GABRI-

JELA, Bratovževa pl. 15, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 11. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5555
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12325 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07621/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELTRAMEX elektronika - elekt-
romehanika, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smrtnikova 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZALOKAR MARJAN, Smrt-

nikova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 7.
1990; VIŠNJIČ ZDRAVKO, Prašnikarjeva 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5556
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12326 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CDM trgovina in zastopstvo,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nazorjeva 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVETKOVIĆ DRAGOSLAV,

Ulica 28. maja 71, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5557
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12327 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08853/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AKAJ Trgovsko podjetje z avto
in moto deli, d.o.o., Rožna dolina V/10a,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina V/10a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRAKSLER-CEPUDER

LJUBA, Rožna dolina, Cesta V/10a, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 10. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5558
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12328 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEXIM zasebno podjetje za
marketing, trgovino, proizvod- njo, stori-
tve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska c. 152 BTC, hala
D, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKOK MIRAN, Pohorske-

ga bataljona 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 6.
1990; BAJRAMOVIĆ MERSID, Jamova ul.
48, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5559
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12329 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07643/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M & M Trgovsko podjetje,
d.o.o., Trbovlje, Partizanska 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 5, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FETAI ELMAZ, Vodenska

12, 1420 TRBOVLJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5560
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12330 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STENPLAST družba za proiz-
vodnjo in trgovino z neživilskimi proiz-
vodi, Vrhnika, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hrib 17, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 91.842.400,00 Sit
Ustanovitelji: STRŽINAR JOŽEF, S. Dorli-

go d. Valle 366, ITALIJA, vložek:
45.991.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 2. 1990; STRŽINAR JANEZ, Voljčeva
13, 1360 VRHNIKA, vložek: 45.851.200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5561
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12331 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07670/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WEST POINT trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Justinova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROGL REINHARD, Treffen

18, AVSTRIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 26. 6. 1990; VERDEL RO-
MAN, Josef-Ogris gasse 13, BOROVLJE,
AVSTRIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 26. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5562
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12332 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07672/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FERIS knjigovodske storitve,
d.o.o., Ljubljana, Novo Polje C. I/47

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo Polje C. I/47, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DACA JOŽA, Novo Polje C.

I/47, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5563
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12333 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: B & D gradbena in finalna dela,
d.o.o., Zagorje ob Savi, Ulica talcev 26

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica talcev 26, 1410 ZAGO-
RJE OB SAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRUMEN MARJAN, Ulica

talcev 26, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vlo-
žek: 1.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 6. 1990; DEDIČ SLAVICA, Partizanska
c. 22 a, 1420 TRBOVLJE, vložek: 600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5564
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12335 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AUTODVOR leasing, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška 54, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 50.850.000,00 Sit
Ustanovitelji: AUTODVOR, HANDELS-

GESELLSCHAFT M.B.H., Celovec, AVST-
RIJA, vložek: 50.510.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 15. 5. 1990; TEOL, KEMI-
ČNA INDUSTRIJA, P.O., Zaloška 54, 1000
LJUBLJANA, vložek: 340.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5565
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12336 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: P & M TRADE Podjetje za stori-
tve, trgovino in gostinstvo Ljubljana,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GALOF-DEČMAN POLO-

NA, Leninov trg 14, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5566
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12337 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M.M.D. podjetje za gostinstvo
in trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zalarjeva 1, 1353 BOROVNI-
CA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT MATEJA, Zalarje-

va 1, 1353 BOROVNICA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 6. 1990; STI-
PANČEVIĆ MARJAN, Obrtniška 3, 1353
BOROVNICA, vložek: 600,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 4. 6. 1990; BERNIK DANA,
Zalarjeva 1, 1353 BOROVNICA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5567
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12338 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07713/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOIMPEX podjetje za odkup,
proizvodnjo in trgovino s koža- mi in ko-
žno galanterijo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Dolomitskega odreda
90, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 5.500,00 Sit
Ustanovitelji: JOH. WURZINGER & CO

GMBH, Tobelbad, TOBELBAD, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4.
1990; SOMRAK ALEŠ, Partizanska 21,
1294 VIŠNJA GORA, vložek: 1.500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1990; LIČEN
ZMAGO, Cesta Dolomitskega odreda 92,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5568
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12339 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAT podjetje za trgovino in sve-
tovanje, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mrharjeva ulica 16, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRPIČ TOMAŽ, Mrharjeva uli-

ca 16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5569
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12340 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07720/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FIESTA podjetje za storitveno
dejavnost kulturno-umetniš- kih srečanj,
d.o.o., Ulica Molniške čete 15, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Molniške čete 15, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORIČ ALBERT FRA-

NC, Ulica Molniške čete 15, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 23. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5570
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12341 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07736/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MASH družba za proizvodnjo
in trgovino z živilskimi in neživilskimi
proizvodi, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Zarnikova 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRUŠIČ SLAVI, Mestni trg

7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.800,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 6. 1990; KOKEC
ALOJZIJA, Ob železnici 9, 1420 TRBOV-
LJE, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 17. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5571
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12342 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07738/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BET LES proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta XII/3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENČINA RADO, Travnik

51, 1318 LOŠKI POTOK, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5572
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12343 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07767/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOBOS Podjetje za ekonom-
sko propagando, svetovanje in storitve,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Komenskega 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDEN JOŽE, Papirniški

trg 4, 1211 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 6.
1990; OMERSA MITJA, Tavčarjeva 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 6. 1990; BOB-
NAR RAJKO, Novo Polje c. XVI/19, 1211

LJUBLJANA-POLJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 6. 1990; OSTER-
MAN JOŽE, Primožičeva 1, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 6. 1990; SKULJ TOMAŽ,
Poljanski nasip 30, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5573
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12344 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOROTAN TRADE Trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moša Pijade 24, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUSTAPIĆ JOSIP, Gotska

1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5574
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12345 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CARINTHIA HOLDING Izvozno,
uvozno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška cesta 204 a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARTINJAK IZIDOR, Trža-

ška cesta 204 a, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 6. 1990; RAJGELJ PETER, Cesta 27.
aprila 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 6.
1990; RAMOVŠ NINEL, Kardljeva c. 16,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,

ne  odgovarja, vstop: 25. 6. 1990; BAJC
JANEZ, Cankarjeva 23, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 6. 1990; TRUTA SREČKO, Cesta Kok-
rškega odreda 17, 4000 KRANJ, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 6.
1990; PETERLIN MONIKA, Topniška
43/IV, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 6. 1990; VA-
LENČIČ VLADIMIR, Ul. narodne zaščite 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 6. 1990; HORVAT JA-
NEZ, Bijedičeva 2, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5575
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12346 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07801/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MANDY Podjetje za trgovino,
transport in turizem, d.o.o. Zagorje ob
Savi

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica talcev 41, 1410 ZAGO-
RJE OB SAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKAČ BOGOMIR, Ulica

talcev 41, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5576
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12347 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07812/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CREDO podjetje za trgovino in
turizem, d.o.o.,

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg oktobrske revolucije 2,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: KVEDER SAŠA, Trg oktob-
rske revolucije 2, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5577
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12348 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EUROCO računalništvo, orga-
niziranje in svetovanje, d.o.o. Kamnik,
Klavčičeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klavčičeva 5, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOVH MILENA, Klavčiče-

va 5, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5578
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12349 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07840/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOŠOLA YUGO podjetje za
učenje kandidatov za voznike B kate-
gorije, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 87

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška 87, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOSNIČ ŠEFIK, Zaloška

87, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5579
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12350 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07842/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAM d.o.o., podjetje za trgovi-
no in gostinstvo, Ljubljana, Švabičeva 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Švabičeva 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRANKOVIČ MAJDA, Šva-

bičeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 5.
1990; NOVAK STANISLAVA, Švabičeva 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5580
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12351 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/07850/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ART DEKOR d.o.o., oblikova-
nje, dekoracija in trgovina, Studenec 43,
Ljubljana Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Studenec 43, 1260 LJUBLJA-
NA POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOVRIN PETER, Studenec

43, 1000 LJUBLJANA POLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5581
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12352 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08383/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BORG export-import, trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi izdelki ter marketing, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRČAR BORJA, Polje 9,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5582
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12353 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08391/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PARTNER inženiring procesne
opreme in sistemov, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Okiškega 24a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STREHOVEC ANTON, Oki-

škega 24a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5583
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12354 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08568/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SERVISER podjetje za proizvo-
dnjo, trgovino in storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Ježah 34a, 1260
LJUBLJANA POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRJANEC ROBERT, Ce-

sta na Ježah 34 a, 1260 LJUBLJANA PO-
LJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 5. 9. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5584
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12355 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08569/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOMINUS podjetje za trgovi-
no, kozmetiko in turizem, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Aškerčeva 44, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLOPČIČ VANDA, Ašker-

čeva 44, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9.
1990; TUREK MATJAŽ, Pokopališka 26,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5585
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12356 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08615/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CASH podjetje za gostinsko,
turistično in trgovinsko dejavnost, d.o.o,
Črnuče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 351, 1231 ČRNUČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVANOVIČ ŽELJKO, Ježa

35, 1231 ČRNUČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5586
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12357 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08637/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JEXIM zasebno podjetje za
proizvodnjo, trgovino in druge storitve-
ne dejavnosti, Jevnica export-import,
d.o.o., Jevnica 57, Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jevnica 57, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRILJ ALEKSANDER, Vo-

dnikova 5, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 9.
1990; GODEC MARKO, Jevnica 57, 1270
LITIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 15. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5587
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12358 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08650/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TINA podjetje za trgovino, go-
stinstvo in proizvodnjo, d.o.o., Ljublja-
na, Pod bresti 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod bresti 24, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEMROV-NIKOLIČ MET-

KA, Pod bresti 24, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 8. 1990; NIKOLIČ STANE, Pod bresti
24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5588
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12359 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08653/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CMC-M.KI kemijsko inženirst-
vo, d.o.o., Vnanje Gorice, Za trgovino 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Za trgovino 4, 1357 NOTRA-
NJE GORICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDIC ALOJZ, Klopčičeva

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 820,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 8. 1990; MEDIC
MARJAN, Za trgovino 4, 1357 NOTRANJE
GORICE, vložek: 200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 1. 8. 1990; CMC D.O.O., Faj-
farjeva 15, 1230 DOMŽALE, vložek:
800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 1.
1991; FLORJANČIČ FRANC, Mlakarjeva 8,
4000 KRANJ, vložek: 40,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 1. 1991; ŠVIGELJ JANEZ,
Kamnik pod Krimom 101, 1352 PRESER-
JE, vložek: 60,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 1. 1991; ČEHOVIN ANKA, Pohorske-
ga bataljona 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
40,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 1.
1991; RADONJIČ NADA, Moša Pijade 46,
4000 KRANJ, vložek: 40,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5589
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12360 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08670/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: N & N podjetje za gostinstvo,
turizem in trgovino, d.o.o., Adamičeva
17, Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Adamičeva 17, 1290 GROSU-
PLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUČAR VLADIMIR, Adami-

čeva 17, 1290 GROSUPLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5590
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12361 z dne 30. 11.
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1999 pod št. vložka 1/08679/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAN MEDICO inženiring, ser-
vis, trgovina, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marinkov trg 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5591
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12362 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08685/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARTY trgovsko podjetje,
d.o.o., Gregorčičeva 10, Šmarje - Sap

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 10, 1293 ŠMA-
RJE - SAP

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAUPTMAN MARTA, Gre-

gorčičeva 10, 1293 ŠMARJE SAP, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5592
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12363 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08694/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZABUKOVEC trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Lobček

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lobček 36, 1290 GROSUP-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZABUKOVEC IVAN, Lobček

36, 1290 GROSUPLJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5593
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12364 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08706/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CONSULTECH Trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tbili-
sijska 114

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tbilisijska 114, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BANIČ IVANKA, Tbilisijska

114, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5594
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12365 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08721/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TURK & VRHOVŠEK podjetje
za mizarstvo, prevozništvo in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Podutiška 23

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podutiška 23, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK IVAN, Podutiška 23,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 3. 1990; VRHOV-
ŠEK ANDREJ, Podutiška 23, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 1. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5595
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12366 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08730/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JASENC Gostinsko-trgovsko
podjetje, d.o.o., Stara Cerkev

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorenje 33, 1332 STARA
CERKEV

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JASENC CIRIL, Gorenje 33,

1332 STARA CERKEV, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5596
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12367 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08746/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEMAX podjetje za posredova-
nje, zastopstvo in trgovino, d.o.o., Pre-
serje, Pelechova 20b, Radomlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pelechova 20 b, Preserje,
1235 RADOMLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINŠEK MIRO, Pelec-

hova 20 b, PRESERJE, 1235 RADOMLJE,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5597
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12368 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MD FORMAT Trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Zgornje Stranje
37, Stahovica
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornje Stranje 37, 1242
STAHOVICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALEŽ DARKO, Zgornje

Stranje 37, 1242 STAHOVICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5598
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12369 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08816/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOMONTAŽA-LEASING dru-
žba za opravljanje leasinga, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška c. 180, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVTOMONTAŽA, DRUŽBA

ZA POSLOVNO STRATEGIJO IN nadzor si-
stema, d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta
180, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5599
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12370 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08843/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: R-KOMPANY import-export,
d.o.o., Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podtabor 12/a, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REMIC DRAGO, Podtabor

12/a, 1290 GROSUPLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5600
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12371 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08849/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DEVET podjetje za proizvod-
njo, svetovanje, projektiranje in zunanjo
trgovino, d.o.o., Šmarje - Sap

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Murnova cesta 12, 1293 ŠMA-
RJE - SAP

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALOVRH KARMEN, Mur-

nova cesta 12, 1293 ŠMARJE - SAP, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5601
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12372 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08856/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MINERVA podjetje za raziska-
ve, razvoj in svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grampovčanova 17, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: EMRI IGOR, Grampovča-

nova 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5602
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12373 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MALTANOVA Industrija gradbe-
nega materiala, d.o.o., Zagorje ob Savi

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savska cesta 1, 1410 ZAGOR-
JE OB SAVI

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: FORNACI DI ERMACORA

LUIGI & C. S.A.S., Via Grava 16, ARZENE,
vložek: 2.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 6. 1990; ERMACORA ALBIZ, Viale Ve-
nezia 35/14, CASARSA DELLA DELIZIA,
vložek: 2.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 6. 1990; INDUSTRIJA GRADBENEGA
MATERIALA IGM ZAGORJE P.O., Savska
1, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5603
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12374 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08896/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOPREM proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Mengeš Strehovčeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Strehovčeva 4, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSEC FRANC, Strehov-

čeva 4, 1234 MENGEŠ, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5604
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12375 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08928/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: EUROCAR export, d.o.o., Stič-
na 81, Ivančna Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stična 81, 1295 IVANČNA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.500,00 Sit
Ustanovitelji: OVEN SILVO, Stična 81,

1295 IVANČNA GORICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 9. 1990; OVEN
BOŽENA, Stična 81, 1295 IVANČNA GO-
RICA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 7. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5605
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12376 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CAR TRADE import-export,
d.o.o., Stranska vas 9, Ivančna Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stranska vas 9, 1295 IVANČ-
NA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OVEN JOŽE, Stranska vas

9, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5606
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12377 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08931/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KAPLJICA trgovina import-ex-
port, d.o.o., Lopček 31, Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lopček 31, 1290 GROSUP-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GALJOT ZVONKA, Lopček

31, 1290 GROSUPLJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5607
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12378 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/08979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: Z - TRADE Podjetje za trgovi-
no, usluge in proizvodno dejavnost,
d.o.o., Ljubljana, Šišenska 55

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šišenska 55, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZEBIČ IGOR, Šišenska 55,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5608
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12379 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/09025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SUMA Trgovina in usluge,
d.o.o., Trbovlje, Trg Franca Fakina 1a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg Franca Fakina 1a, 1420
TRBOVLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUŠA MIRAN, Trg Franca

Fakina 1a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 10.
1999; ZUPANČIČ IRENA, Trg Franca Faki-
na 1a, 1420 TRBOVLJE, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5609
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12380 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/09052/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FLEMS fleksibilni, laserski, ele-
ktronski in mehanski sistemi, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 9. junija 14, 1210 LJUB-
LJANA-ŠENTVID

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČOŽ IVAN, Ul. 9. junija 14,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 10. 1990; ČURIČ
RUDOLF, Ul. bratov Učakar 88, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 6. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5610
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12381 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/09059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KAT-MAT d.o.o., Podjetje za
proizvodnjo, uvoz in izvoz, zastopanje
ter prodajo na drobno in debelo, Savska
57, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savska 57, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBAR ROMAN, Savska

57, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 10. 1990; HRI-
BAR SONJA, Savska 57, 1230 DOMŽALE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5611
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12431 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/12178/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SHOPWORK trgovsko in storit-
veno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Gubče-
va 23

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gubčeva 23, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIZLER VINKO, Vlahoviče-

va 33, 1000 LJUBLJANA MOSTE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5612
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12432 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/12648/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DAC SYSTEMS sistemi proces-
ne informatike d.o.o., Ljubljana- Dobro-
va, Gaberje 93

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gaberje 93, 1211 LJUBLJA-
NA-DOBROVA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAH ZORAN, Gaberje 93,

1356 LJUBLJANA-DOBROVA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5613
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12433 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/12756/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLEMEX podjetje za trgovino,
gostinstvo, transport, inženiring in za-
stopanje ter projektiva d.o.o., Ljubljana,
Peršinova 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Peršinova 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KREGAR KLEMEN, PER-

ŠINOVA 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 6.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5614
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12434 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/12832/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAROMA Grosistično podjet-
je, d.o.o., Pšatnik 15, Ljubljana-Šmartno

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pšatnik 15, 1211 LJUBLJA-
NA-ŠMARTNO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINŠEK MARTINA, Pša-

tnik 15, 1211 ŠMARTNO-LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 6. 1991; MARINŠEK ROBERT, Pšat-
nik 15, 1211 ŠMARTNO-LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5615
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12435 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/12834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEJA podjetje za proizvodnjo,
prodajo in montažo izdelkov iz lesa,
d.o.o., Gorica vas 67, Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goriča vas 67, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOVŠIN IVAN, GORIČA

VAS 67, 1310 RIBNICA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12. 1990;
LOVŠIN METODA, GORIČA VAS 67, 1310
RIBNICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 11. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5616
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12436 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/12875/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AMORIA proizvodnja, trgovina
in storitve Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jurčeva ul. 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ MAJA POLON-

CA, Jurčeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 6.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5617
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12437 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/12924/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTERELEKTRIK-LJUBLJANA
d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino
in tehnične storitve, Ljubljana-Črnuče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brunčičeva 19 e, 1211 LJUB-
LJANA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 646.469,30 Sit
Ustanovitelji: INTERELEKTRIK GMBH,

Villach, AVSTRIJA, vložek: 452.528,50 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 6. 1991; JAKŠA
STANE, Stara cesta 19, 6320 PORTOROŽ,
vložek: 193.940,80 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 27. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-5618
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12438 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/12976/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOTRA PROM trgovsko in pos-
redniško podjetje, d.o.o., Trpinčeva 71,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trpinčeva 71, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOTRA P.O., Trpinčeva 39,

1000 LJUBLJANA, vložek: 51.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 6. 1991; VNU-
ČEC FRANJO, Pot na Visoko 11, 1211
LJUBLJANA-DOBRUNJE, vložek:
49.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 6.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5619
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12439 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/13003/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIANO izobraževanje, posredo-
vanje in organizacija kulturnih priredi-
tev, d.o.o., Šmartno pri Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Srednje Gameljne št. 60,
1211 ŠMARTNO PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CERKOVNIK MAJA, Sred-

nje Gameljne št.60, 1275 ŠMARTNO PRI
LJUBLJANI, vložek: 8.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 30. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5620
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12440 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/13006/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOSTEL INŽENIRING inženiri-
ng, gradnje, trgovina, uvoz-izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Smrekarjeva 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smrekarjeva 38, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DJOKIČ MARIJA, Lejkov-

škova 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 5.
1991; HUTTER MARJAN, Vino 24, 1290
GROSUPLJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 16. 5. 1991; JEREBIC
JOŽE, Pionirska 22, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 5. 1991; FRANCISCUS ALOIS ALEXA-
NDER, Van Krevel, Vrounwenweg 1, LEI-
DEN, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 16. 5. 1991; TANCAR BORIS, Levi-
čnikova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 5.
1991; VEBLE IVO, Ziherlova 4, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 16. 5. 1991; VEŠLIGAJ MAR-
JAN, SMREKARJEVA 38, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 16. 5. 1991; VEŠLIGAJ MARJAN,
Smrekarjeva 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5621
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12441 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/13294/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLEIDERMAN podjetje za og-
ljarstvo in trgovino d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 24. junija 76, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEIDERMAN IVAN, Cesta

24.junija 76, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5622
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12442 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/13414/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROMOS proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Borovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta pod goro 41, 1353 BO-
ROVNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ DANIMIR, Cesta

pod goro 41, 1353 BOROVNICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 10.
1991; KOVAČIČ MARIJA MAGDALENA,
Cesta pod goro 41, 1353 BOROVNICA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 10. 1991; KOVAČIČ MATJAŽ, Cesta
pod goro 41, 1353 BOROVNICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5623
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12443 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/13450/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PEN - KO TRADE podjetje za
proizvodnjo, trgovino, transport in turi-
zem, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hajdrihova 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLEŠA JOŽE, Polanško-

va 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 10. 1991; PEN-
KO BRANKA, Ivana Turšiča 4, 6210 SEŽA-
NA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 1. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5624
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12444 z dne 30. 11.
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1999 pod št. vložka 1/10067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ABADON podjetje za agencij-
ske in posredniške storitve ter trgovino,
d.o.o. Preserje, Gajeva 3, Radomlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Preserje, Gajeva 3, 1235 RA-
DOMLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRENJAK UROŠ, Preser-

je, Gajeva 3, 1235 RADOMLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5625
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12445 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/10138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BLIC družba za trgovino, mar-
keting in storitve d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spomeniška pot 15, 1210
LJUBLJANA-ŠENTVID

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBNIKAR BRANE, Spo-

meniška pot 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 12.
1990; KHAM MARKO, Pot na Fužine 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5626
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12446 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/10290/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BLISTER podjetje za trgovino,
proizvodnjo, svetovanje in posredništvo,
d.o.o. Ljubljana, Saškova 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Saškova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZALAZNIK RADO, Saškova

6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 9. 1990; ZALAZ-
NIK SPOMINKA, Saškova 6, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 19. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5627
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12447 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/10291/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTO - MARKO servis in trgovi-
na, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ižanska 124, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ MARKO, Ižanska

122 A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5628
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12448 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/10308/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PEČARIČ & CO. podjetje za go-
stinstvo in turizem d.o.o., Ljubljana, Pod
jezom 47

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod jezom 47, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČARIČ JOŽE, Pod je-

zom 47, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5629
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12449 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/10318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PLAST-TRADE trgovsko-proiz-
vodno podjetje, import-export, d.o.o.,
Ljubljana, Novo Polje, Cesta V/6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo Polje, Cesta V/6, 1260
LJUBLJANA - POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATJAŠEC ŠTEFAN, Ce-

sta V/6, Novo Polje, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 12. 1990; MATJAŠEC MARIJA, Cesta
V/6, Novo Polje, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5630
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12450 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/10319/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: METRABIT projektiranje, proiz-
vodnja, meritve, inženiring, trgovina, ma-
rketing in izobraževanje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štirnova 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URAN BOJAN, Štirnova 3,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-5631
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12451 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/10439/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CIBO-TRADE podjetje za pro-
jektiranje, predelavo, trgovino in prevo-
ze, d.o.o., Litija, Graška cesta 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Graška cesta 9, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOKAL CIRIL, Graška ce-

sta 9, 1270 LITIJA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5632
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12452 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/10462/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VARIANT družba za svetovanje
in trgovino na veliko in malo z mešanim
blagom, Grosuplje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 23, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSEC JOŽE, Jurčičeva

16, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5633
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12453 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/10472/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WORLD TRADE COMPANY
d.o.o., Trženje, uvoz - izvoz, inženiring
Ljubljana, Celovška cesta 179

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška cesta 179, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK MATEJA, Celovška

179, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 10. 1990;
AL-TOWAIGRI ALI, Al Ameen State
729/23/4, BAGHDAD, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5634
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12454 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/10496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BARTOL podjetje za proizvod-
njo, transport, marketing in storitve,
d.o.o., Loški potok, Hrib 95/A

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hrib 95/A, 1318 LOŠKI PO-
TOK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARTOL JANEZ, Hrib

95/A, 1318 LOŠKI POTOK, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
1990; BARTOL DOLORES, Hrib 95/A,
1318 LOŠKI POTOK, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5635
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12455 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/10499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRAFLI podjetje za grafično
dejavnost, usnjeno galanterijo in uprav-
ljanje s športnimi objekti, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska pot 32, 1270 LI-
TIJA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLICA ZLATKO, Partiza-

nska pot 32, 1270 LITIJA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5636
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12456 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/10511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SAM Avto šola, Moravče, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Čebulovna 5, 1251 MORAVČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOKALJ PAVLE, Čebulov-

na 5, 1251 MORAVČE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5637
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12500 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/06243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: USPEH Trgovsko podjetje
d.o.o. Domžale, Ivana Pengova 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ivana Pengova 9, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: PESTOTNIK DARKO, Glava-

rjeva 16, 1234 MENGEŠ, vložek: 2.100,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5638
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12501 z dne 30. 11.
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1999 pod št. vložka 1/06246/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PINOX podjetje za opravljanje
storitvenih dejavnosti d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 269, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEREN ŠTEFAN, Celovška

269, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5639
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12502 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/06247/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ASYA podjetje za opravljanje
storitvenih dejavnosti, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Frankopanska 27, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRASTNIK JOŽE, Topolši-

ca 195 - Lajše, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5640
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12503 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/06257/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: K S J trgovina, gostinstvo in
turizem, d.o.o., Ljubljana, Kavčičeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kavčičeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: KAIČ JOŽICA, Kavčičeva
4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5641
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12504 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/06272/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KA export-import, trgovsko-pro-
izvodno podjetje na malo in veliko,
d.o.o., Moše Pijadejeva 22, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moše Pijadejeva 22, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.500,00 Sit
Ustanovitelji: KRISTAN AVA, Celovška

123, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989;
CERK LUČKA, Rimska c. 50, 1353 BO-
ROVNICA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 10. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5642
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12505 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/06280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PANDANUS zastopstvo, posre-
dovanje in svetovanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVETKOVIČ BRANKO, Ti-

tova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 2.
1990; CVETKOVIČ ALENKA, Titova 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5643
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12506 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/06290/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KARIBA Trgovina in galerija,
d.o.o., Ljubljana Tavčarjeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tavčarjeva 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOJNIK JANEZ, Ob žici 3,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 3. 1990; JAVOR-
NIK LIDIJA, Tesovnikova 64, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 30. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5644
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12507 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/06294/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EXPERTA podjetje za informa-
tiko, zastopanje, raziskovalno razvojno
svetovalno dejavnost in poslovne storit-
ve d.o.o. Ljubljana, Nussdorferjeva 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nussdorferjeva 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERLIČ PETER, Nussdor-

ferjeva 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3.
1990; VERLIČ LILIJANA, Podmilščakova
13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
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jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5645
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12508 z dne 1. 12.
1999 pod št. vložka 1/06302/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VABACO d.o.o. Proizvodno, tr-
govsko in uvozno-izvozno podjetje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Indust. cona Trzin, Motnica 9,
1234 MENGEŠ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARIČEVIČ NIKOLA, Pruš-

nikova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 2.
1990; ŽNIDARŠIČ MIRKO, Ul. bratov Uča-
kar 116, 1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5646
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12509 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/06323/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EXTRA d.o.o., podjetje za trgo-
vino, transport in storitve, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Aleševčeva 30, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRESKAR FRANCI, Vrhov-

čeva 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5647
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12510 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/05366/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MILIJON d.o.o., podjetje za ust-
varjalne komunikacije

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Chengdujska 22, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHALIČ TANJA, Cheng-

dujska 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5648
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12511 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/05372/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOMTEKS servisno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Nove Fužine 43, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nove Fužine 43, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.354,00 Sit
Ustanovitelji: ŽALIK FRANC, Ulica Ane

Ziherlove 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.683,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 2.
1990; ISEK VLADIMIR, Bratovževa pl. 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 671,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5649
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12512 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/05375/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZOO CENTER podjetje za teh-
nologijo, marketing in inženiring, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kantetova 18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEVSTEK MARKO, Kante-

tova 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:

2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5650
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12513 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/05396/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KELEIA Ljubljana d.o.o., Pod-
jetje za konsulting in galerijsko dejav-
nost, Svetčeva 1, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Svetčeva 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRUDEN MATJAŽ, Kersni-

kova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1989;
JEZERNIK MARKO, Valentina Orožna 8c,
3230 ŠENTJUR PRI CELJU, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; PUSAR-KOZMUS MARICA, Kraighe-
rjeva 7, 3000 CELJE, vložek: 400,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; PU-
SAR FRANCI, Kraigherjeva 7, 3000 CE-
LJE, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 20. 12. 1989; VIZJAK JANA, Svetčeva
1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5651
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12514 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/05411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BREZA predelava in trgovina z
zdravilnimi zelišči, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lipa 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORENJAK TATJANA, Lipe

13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5652
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12515 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/05415/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STANIČ Trgovsko podjetje,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnja postaja žičnice,
1240 KAMNIŠKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANIČ BORO, Cesta Špa-

nskih borcev 41 b, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 2. 1990; STANIČ MERICA, Cesta Špa-
nskih borcev 41 b, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5653
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12516 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/05423/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UNIVERS d.o.o., svetovanje in
trženje v kemiji in farmaciji

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 116, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKET BORIS, Šarhova 34,

1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 1. 1990; ZUPET PA-
VEL, Mačkovec 12a, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 1. 1990; PAVLIČ BRANKO, Leninov trg
8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 17. 1. 1990; DEWA
SOETADJANA, Šorlijeva 17, 4000 KRANJ,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-

lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5654
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12517 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/05434/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STIL COMMERCE trgovsko
podjetje in kooperacija, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamniška 29, Šmarca, 1240
KAMNIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BANIČ TATJANA, Županči-

čeva 6, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5655
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12518 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/05447/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LAJ izdelava in marketing,
d.o.o. Ljubljana, Adamičeva 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Adamičeva 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOVNIK DUŠANKA, Ada-

mičeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 2.
1990; HOVNIK ANDREJ, Ižanska 287,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5656
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12519 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/05452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GESTALT KOMUNIKACIJA age-
ncijsko založniško in trgovsko podjetje
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ziherlova 43, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OTHMAR OSINA, STRAS-

SE 35, DREIEICH FREIHERR VOM STEIN,
vložek: 1.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 12. 1989; TUMPEJ-OSINA UNA JAS-
MINA, Podreča 94, 4211 MAVČIČE, vlo-
žek: 800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5657
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12520 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/05465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEGE ARTIS d.o.o. svetovalno,
trgovsko in proizvodno podjetje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo Polje C. VII/99, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: PICELJ BOJAN, Novo Po-

lje C. VII/99, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 12.
1989; PICELJ METKA, Novo Polje C. 7. št.
99, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 13. 12. 1989; PICE-
LJ URŠKA, Cesta 7. korpusa 19, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 13. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5658
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12521 z dne 30. 11.
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1999 pod št. vložka 1/05475/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GNOMI SPORT šport, rekreaci-
ja, turizem d.o.o. Reška 5, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reška 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARNEŽ DAMJAN, Tovarni-

ška 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 670,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 2. 1990; PLE-
TERŠEK MILOŠ, Reška 5, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 665,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 23. 2. 1990; PRINČIČ ROBERT, Povir
11, 6210 SEŽANA, vložek: 665,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5659
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12522 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/05496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIKTORIJA Podjetje za gospo-
darsko svetovanje in inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Heroja Marinclja 2, 1330
KOČEVJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUŠIN VIKTOR, Heroja Ma-

rinclja 2, 1330 KOČEVJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5660
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12523 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/05507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SLAVICA izdelava in prodaja
tekstilnih izdelkov in pletenin, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Levstikov trg 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEČAN SLAVICA, Levsti-

kov trg 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5661
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12524 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/05508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOTOMARKET trgovsko in pre-
vozniško podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nove Fužine n.h., 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OMAHEN VINKO, Podta-

bor 12c, 1290 GROSUPLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 3.
1990; OMAHEN MATJAŽ, Levstikova 16,
1290 GROSUPLJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5662
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12525 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/05509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TANGENTA trgovina in proiz-
vodnja, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska 83, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ILIĆ MARKO, Nussdorfer-

jeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 3.
1990; MERLAK MILAN, Bratovževa pl. 16,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5663
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12526 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/05517/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROTAR MAGAZIN trgovina in
skladišče, Ljubljana, Mestni trg 8, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni trg 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROTAR VINKO, Podreča

101, 4211 MAVČIČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5664
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12527 z dne 1. 12.
1999 pod št. vložka 1/05535/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NOSTROMO trgovina, d.o.o.,
Murnikova 14, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Murnikova 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAVORŠEK JURIJ, Murni-

kova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5665
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12528 z dne 30. 11.
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1999 pod št. vložka 1/05537/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VELON podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitveno dejavnost,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Litijska 138, 1110 LJUBLJA-
NA-MOSTE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGAČAR MARJAN, Ce-

sta v Kostanj 29, 1110 LJUBLJANA-MOS-
TE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 18. 1. 1990; POLJANŠEK ANDREJ,
Čevljarska 4, 4226 ŽIRI, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5666
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12529 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/05791/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JEDRO d.o.o. Ljubljana, podje-
tje za inženiring, gradbeno, montažno,
vzdrževalno, proizvodno, trgovinsko in
grafično dejavnost

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Colnarjeva 5, 1000 ŠENTJA-
KOB PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUSKIĆ JOŽE, Pivška 6,

6230 POSTOJNA, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 3. 1990; KOŠMRLJ
JOŽE, Brilejeva 4, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 3.
1990; ŠIRCELJ SREČO, Gorenja vas 4,
1290 GROSUPLJE, vložek: 400,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 3. 1990; DJANIŠ
DUŠAN, Tržaška 47, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 3. 1990; OSREDKAR MILAN, Trnovski
pristan 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5667
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12530 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/05932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TERRA studio za propagiranje
znanstvene fantastike v vseh izraznih ob-
likah, d.o.o. Ljubljana, Gosposka 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gosposka 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESKOVŠEK ŽIGA, Gos-

poska 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5668
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12531 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/06083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROKON strojna dela, konstru-
kcije, montaža, d.o.o. Breg 15 b, Kome-
nda

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Breg 15 b, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEPIC MILAN, Klanec 35

b, 1218 KOMENDA, vložek: 750,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 3. 1990; ŠTUPAR
STANE, Breg 15 b, 1218 KOMENDA, vlo-
žek: 750,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 3.
1990; KEPIC RAJKO, Klanec 37, 1218
KOMENDA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 6. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5669
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12532 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/06194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KROPLES podjetje za opravlja-
nje zunanjetrgovinskih poslov z lesom,
lesno surovino, lesnimi izdelki ter opre-
mo za lesno industrijo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Grivi 57, Dragomer, 1351
BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KROPUŠEK STANE, Na

Grivi 57, Dragomer, 1351 BREZOVICA PRI
LJUBLJANI, vložek: 2.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 15. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5670
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12567 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SPECUS Podjetje za turizem in
zastopanje d.o.o., Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Laze 6/b, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FACIJA FRANC, Laze 6/b,

1370 LOGATEC, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5671
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12568 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17245/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIANA Podjetje za proizvodnjo,
inženiring, storitve, trgovino, izvoz-uvoz
Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Magajnova ul. 6, 1211 LJUB-
LJANA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: COTIČ IGOR, Magajnova

ul. 6, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3.
1992; COTIČ BOŠTJAN, Magajnova ul. 6,
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1000 LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5672
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12569 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRAMP - TRADE trgovina in tra-
nsport, d.o.o., Radomlje, VII. ulica štev. 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VII. ulica št.2, 1235 RADOM-
LJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PESEK TOMAŽ, VII. ulica

št. 2, 1235 RADOMLJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5673
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12570 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELTRO BLOKE Storitveno pod-
jetje, d.o.o., Nova vas, Nova vas 61

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nova vas 61, 1385 NOVA VAS
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIRAJ FRANCE, Nova vas

61, 1385 NOVA VAS, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 9. 1993; DROB-
NIČ MIROSLAV, Velike bloke 44, 1385
NOVA VAS, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 27. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5674
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12571 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17691/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRANSKOP Podjetje za trans-
port in zemeljska dela d.o.o. Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veselovo nabrežje št. 16,
1234 MENGEŠ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKOK MARJAN, Veselovo

nabrežje št. 16, 1234 MENGEŠ, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5675
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12572 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SEITAN d.o.o., Podjetje za pro-
izvodnjo, kooperacijo, trgovino in storit-
ve - LOGATEC

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorenjska 11 b, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERINA JANA, Gorenjska

11 b, 1370 LOGATEC, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5676
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12573 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/17719/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HOTING d.o.o. trgovina in sto-
ritve Ljubljana, Cesta na Laze 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Laze 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOČEVAR GREGA, Cesta

na Laze 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4.
1992; HOČEVAR JANEZ, Cesta na Laze
16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5677
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12574 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAKOB’S Podjetje za turizem,
gostinstvo in intelektualne storitve,
d.o.o., Gabersko 32/b, TRBOVLJE

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gabersko 32/b, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTROVS JAKOB, Gaber-

sko 32/b, 1420 TRBOVLJE, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 3.
1992; ŠTROVS MATEJA, Gabersko 32/b,
1420 TRBOVLJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5678
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12575 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LESTA elektromehanika, d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Rojah 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
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Ustanovitelji: LESKOŠEK STANISLAV,
Bratov Učakar 118, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 3. 1992; LESKOŠEK MARIJA, Bratov
Učakar 118, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5679
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12576 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17825/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DLETO Proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Španskih borcev 11,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREZELJ FRANC, Cesta

Španskih borcev 11, 1211 LJUBLJA-
NA-POLJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5680
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12577 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17826/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SAJOVEC podjetje za predela-
vo mesa in trgovino, d.o.o., Dobrova pri
Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Horjulska 75, 1356 DOBRO-
VA PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAJOVEC FRANC, Horjul-

ska 75, 1356 DOBROVA PRI LJUBLJANI,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5681
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12578 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/18002/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JMK PRAŠNIKAR proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o. - Litija, Prapre-
šče 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Praprešče 4, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRAŠNIKAR JANEZ, PRA-

PREŠČE 4, 1270 LITIJA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5682
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12579 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/18008/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SLOVO podjetje za storitve, tr-
govino in proizvodnjo d.o.o. Dob pri Do-
mžalah

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. bratov Miš 4, 1233 DOB
PRI DOMŽALAH

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRBANČIČ KONRAD, Dob,

Ulica bratov Miš 4, 1233 DOB PRI DOM-
ŽALAH, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 5. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5683
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12580 z dne 6. 12.

1999 pod št. vložka 1/17689/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HARFA podjetje za trgovino,
gostinstvo in šport d.o.o., Brinje c. I/3,
Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brinje c. I/3, 1290 GROSUP-
LJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAROLT JOŽE ML., Brinje

c. I/3, 1290 GROSUPLJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; MAROLT NEVA, Brinje c. I/3, 1290
GROSUPLJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5684
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12581 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TECNOLINE Inženiring, proiz-
vodnja, trgovina d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob Ljubljanici 132, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJERLE TADEJ, Brodar-

jev trg 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5685
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12582 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SMT servis, trgovina in prevozi
d.o.o. Šmarje Sap

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Lahova 31, 1293 ŠMARJE
SAP

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVRIŠEK MARJAN, Laho-

va 31, 1293 ŠMARJE-SAP, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5686
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12583 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17715/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARION Proizvodnja, trgovina in
storitve Kresniške poljane d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kresniške poljane 47, 1281
KRESNICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOMBAČ BOGDAN, NA

ROJE 2, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1992; GOMBAČ KARMEN, NA
ROJE 2, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5687
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12584 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17850/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SEMISIRIS trgovina in storitve,
d.o.o. Malči Beličeve 75, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malči Beličeve 75, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REHAR RADAN, Malči Be-

ličeve 75, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5688
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12585 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IRON podjetje za storitveno de-
javnost d.o.o., Dvor pri Polhovem Grad-
cu

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dvor pri Polhovem Gradcu 2,
1355 POLHOV GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JARC IGOR, Dvor pri Pol-

hovem Gradcu 2, 1355 POLHOV GRADEC,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5689
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12586 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TURK trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje, d.o.o., Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenji Lazi 55, 1310 RIBNI-
CA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK NEŽA, DOLENJI

LAZI 55, 1310 RIBNICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5690
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12587 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/18010/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NARANČA d.o.o. Podjetje za
proizvodnjo, uvoz, izvoz, trgovino, zasto-
pstvo in posredništvo, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 76, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NARANČA IVICA, LJUB-

LJANSKA 76, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5691
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12588 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/18027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JUNO papirna galanterija
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kaminova 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SCHLAMBERGER BARBA-

RA, KAMINOVA 6, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5692
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12589 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/18031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTEX Izdelovanje in prodaja
Domžale d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 1253

Sedež: Podrečje 10, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRABLJEVEK JOŽEJ,

PODREČJE 10, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5693
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12590 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TARAVA d.o.o. Ljubljana pod-
jetje za projektiranje, razvoj, trgovino,
izvoz-uvoz in finančno posredništvo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 103, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAVNIKAR EDO, Languso-

va 47, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5694
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12591 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NEVA trgovina na debelo d.o.o.
Poljanski Nasip 32, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanski nasip 32, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERENS NEVENKA, Polja-

nski Nasip 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5695
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12592 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17247/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: QI GONG METODA WANG AIPI-
NG d.o.o., izobraževanje in svetovanje,
Ljubljana, Celovška 108

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 108, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CULTURA EUROPAEA,

P.O., podj. za kulturo, znanost, umetnost,
inform. in izobraž., ., 1351 LOG PRI BREZ-
OVICI, vložek: 100.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 22. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5696
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12593 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17248/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: URHY Podjetje za marketing,
storitve in proizvodnjo d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gerbičeva 51 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: URH ANDREJKA, Valjavče-

va 6, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5697
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12594 z dne 6. 12.

1999 pod št. vložka 1/17279/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PORTAL-MSB podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Vo-
dice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Repnje 21, 1217 VODICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEBAŠEK MIRAN, Repnje

21, 1217 VODICE, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 2. 4. 1992; ČEBA-
ŠEK-NERED SONJA, Repnje 21, 1217 VO-
DICE, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5698
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12595 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIMCO storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zikova 8, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIMON VIKTOR, Zikova 8,

1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5699
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12596 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/17284/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: C TTS podjetje za nudenje sto-
ritev na področju trgovine, turizma in in-
ženiringa, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
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Ustanovitelji: MERMAL IRENA, Štihova
24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; PIRC
ALEŠ, Trdinova 7, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5700
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12597 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADLER - TRANSPORT podjetje
za transport, trgovino, uvoz, izvoz, proiz-
vodno dejavnost in gostinstvo, d.o.o. Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Colnarjeva ul. 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ADLEŠIČ ROBERT, Colna-

rjeva ul. 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5701
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12598 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17309/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HIT-LINE d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino živilskih in neživil-
skih proizvodov, marketing, storitve... in
konsignacijo Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Adamičeva 1, 1290 GROSUP-
LJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HITEJC ERNEST, Ig 52,

1292 IG, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 17. 12. 1991; GOMBAČ BO-
JAN, Žirje 30, 6210 SEŽANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5702
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12599 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17314/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIDI TRADE finančni inženiri-
ng, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 7. korpusa 13, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLINAR DAVID, Jezerska

3, 4226 ŽIRI, vložek: 8.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 10. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5703
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12600 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARTT Podjetje za trgovino,
proizvodnjo, gostinstvo, servis in storit-
ve d.o.o. Ljubljana, Slovenska ul. 18 A

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska ul. 18 A, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MACEDONI MARTIN, Slo-

venska ul. 18 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5704
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12601 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17319/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALGLAS podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino z motornimi vozili in
rezervnimi deli d.o.o. Primičeva n.h. Ško-
fljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Primičeva n.h., 1291 ŠKOF-
LJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRICELJ ALEKSANDER,

Primičeva n.h., 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5705
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12602 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17324/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HOLMES trgovsko in proizvod-
no podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Švabičeva ul. 00I, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽEL ROBERT, Švabiče-

va ul. 001, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5706
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12603 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17347/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GUNEX import - export d.o.o.
Pražakova 11, Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pražakova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAGORC BOJAN, Praža-

kova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5707
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12604 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17350/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WEA COMMERCE proizvodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 116, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRAME ERNEST, Glinško-

va ploščad 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5708
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12605 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VELETRGOVINA LOBODA Pod-
jetje z živilskimi in neživilskimi izdelki
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klunova 11, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOBODA ZDENKA, Pot na

Fužine 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5709
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12606 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17380/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DRAGO d.o.o. podjetje za trgo-
vino in storitve Matije Tomca 2, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Matije Tomca št. 2, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POK DRAGOMIR, Matije

Tomca 2, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5710
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12607 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17410/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HUMANIMA d.o.o. podjetje za
trgovino na drobno in osebne storitve

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Proletarska 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLIČ MATJAŽ, Proletar-

ska 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3. 1992; MI-
KLIČ VALENTINA, Reška 25, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 26. 3. 1992; VUČKIČ KLARA,
Reboljeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3.
1992; MIKLIČ MATJAŽ, Reboljeva 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5711
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12608 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PHYSICOS d.o.o., izvoz, uvoz,
trgovina, turizem, Ljubljana Dergomaška
69, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dergomaška 69, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 15.000,00 Sit
Ustanovitelji: PHYSICOS ALEXIS, Der-

gomaška 69, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; PHYSICOS NEVA, Dergomaška 69,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; PHYSI-
COS CHRISTODOULOS, Agiou Dometiou
18 Archangelos, NICOSIA, CYPRUS, vlo-
žek: 9.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5712
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12609 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17436/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAXIM A & I trgovsko podjetje,
d.o.o. Savska 47a, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savska 47 a, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORKO IRENA, Cesta na

Bokalce 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.



Stran 1256 / Št. 18 / 29. 2. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Sr-5713
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12610 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17471/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAT TOO podjetje za gostin-
ske storitve, trgovino in zastopanje
d.o.o. Ljubljana, Jakčeva ul. 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jakčeva ul. 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUKLIČ ROBERT, Jakče-

va ul. 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5714
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12611 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ATOM-A podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o. Ljubljana, Trubarjeva 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOČNIK ALENKA, Trubar-

jeva 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5715
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12612 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17488/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NABY storitve, proizvodnja, tr-
govina, d.o.o., Brilejeva 13, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NABERGOJ MIRAN, Brile-

jeva 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5716
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12613 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HIO d.o.o., podjetje za obliko-
vanje, galerijsko dejavnost in trgovino,
Ljubljana, Tavčarjeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tavčarjeva 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNEJ HELENA, Tavčar-

jeva 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5717
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12614 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: T I N A K M E T U J E Inženiring,
kmetijska pridelava in predelava, turi-
zem in druge storitve, d.o.o., Dole pri
Litiji

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Strmec 7, 1273 DOLE PRI LI-
TIJI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JENKO IGOR, Potok 3,

1218 KOMENDA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5718
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12615 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOK - TOK čiščenje in urejanje
prostora d.o.o. Franca Mlakarja 20,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Franca Mlakarja 20, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HENRIK DRALKA, Franca

Mlakarja 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5719
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12616 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17537/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARYAM Podjetje za trgovino
in posredništvo d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 166, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HABIB MOHAMED ARFAN

EL CHOGHARI, BEYROUTSKA UL. 8, LI-
BANON, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 2. 4. 1992; CHOGHARI MOJ-
CA, Klopce 11, 1262 DOL PRI LJUBLJA-
NI, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 1257

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5720
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12617 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BORIS TRANSPORT podjetje
za transport, trgovino in turizem d.o.o.
Ljubljana, Reška 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reška 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: METELKO BORIS, Tržaška

6, 1370 LOGATEC, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5721
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12618 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DEMO inženiring, marketing,
trgovina, turizem, proizvodnja Ljubljana,
Kebetova 23, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kebetova 23, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEŠNJAK MOJCA, Kebe-

tova 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 3.
1992; BRAČKO DEJAN, Beethovnova 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5722
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12619 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17551/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GASK TRADE podjetje za inže-
niring in trgovino, d.o.o. Ljubljana, Par-
mova 41

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FOUAD AL-MANSOUR, Pi-

onirska 18, 1360 VRHNIKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5723
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12620 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/17560/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BORAL d.o.o, Ljubljana Podjet-
je za arhitekturo, gradbeništvo, obliko-
vanje, trgovino in gostinstvo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prečna ul. 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAJIN BORIS, Prečna ul.

2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5724
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12621 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/17574/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KEMSTRO Proizvodno podjet-
je, d.o.o., Kamnik, Levstikova 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Levstikova 22, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 17.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLOKAN JANEZ, Pristava

3, 1234 MENGEŠ, vložek: 17.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5725
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12622 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/17581/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HANGA trgovina na debelo in
drobno, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lepodvorska 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOJANOVIĆ DUŠAN, Le-

podvorska 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5726
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12623 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/17594/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ATELJE GOGA zasebno podje-
tje d.o.o. Ljubljana Đžakovičeva 10,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Đakovičeva 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐURIČIĆ GORDANA, Đa-

kovičeva 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5727
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12624 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/17602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NEŠ Podjetje za trgovino in ma-
rketing, d.o.o. Domžale, Ljubljanska 76

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 76, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLIČ NENAD, Ljubljan-

ska 76, 1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5728
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12625 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/17605/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RIVER TOUR Prevozi po rekah
in jezerih, d.o.o., Ljubljana, Viška cesta
53

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Viška cesta 53, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRDEN BOJAN, Viška c.

53, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5729
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12626 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/17628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠRC POLŽEVO-JELKA gostin-
stvo d.o.o. Hrastnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Log 9, 1430 HRASTNIK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPORTNO REKREACIJSKI

CENTER POLŽEVO d.o.o. Ljubljana, Trža-
ška 116, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5730
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12627 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/17638/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PHARAPHARMA LJUBLJANA tr-
govsko uvozno in izvozno podjetje,
d.o.o. Parmova 49, 61000 Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 49, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRLJ MILOJKA, Parmova

49, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5731
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12628 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/17645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POLA Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Prešernova 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOGELNIK MIHA, Bohi-

njska Bela 57, 4263 BOHINJSKA BELA,
vložek: 2.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 4. 1992; POGAČAR METKA, Prešerno-
va 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10. 1992;
KOSMAČ NINA, Prešernova 13, 1000 LJU-

BLJANA, vložek: 800,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 16. 10. 1992; PUSKARIC QUINE
DRAGO NINO, Jose Winder No 135, VISTA
ALEGE (SURCO) LIMA, PERU, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5732
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12629 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/17673/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PARAGRAF trgovsko in storit-
veno podjetje d.o.o. Gotska 11, Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gotska 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DJUKANOVIČ INGRID, Go-

riška 69, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5733
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12630 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/17675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAN-MNN Trgovina na veliko
in malo, storitve, zastopanje in posredo-
vanje d.o.o. Ljubljana, Tabor 2/A

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tabor 2/A, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVŠELJ NEVENKA, Tabor

2/a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5734
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12631 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/17703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIZARSTVO “ LEA “ - LESNI
AMBIENTI d.o.o., GROSUPLJE

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veliko Mlačevo 29 B, 1290
GROSUPLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZADRAVEC BRANKA, Veli-

ko Mlačevo 29 B, 1290 GROSUPLJE, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5735
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12632 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/18144/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FER TIM Trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Kočevje, Mahovnik
49

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mahovnik 49, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERENC IRMA, Mahovnik

49, 1330 KOČEVJE, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 3. 1992; FERE-
NC MATIJA, Mahovnik 49, 1330 KOČEV-
JE, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5736
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12633 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/18173/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LIMARA popravilo in izdelava
strojev ter orodij, d.o.o., Moravče, Cesta
heroja Vasje 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta heroja Vasje 8, 1251
MORAVČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOVŠE IVAN, CESTA HE-

ROJA VASJE 8, 1251 MORAVČE, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; LOVŠE MARIJA, CESTA HEROJA
VASJE 8, 1251 MORAVČE, vložek:
2.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; AVBELJ RAJKO, ZG. KOSEZE 12,
1251 MORAVČE, vložek: 2.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5737
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12638 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/09473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SULEC družba za trgovino z
ribiško opremo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dvor 26, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHIČINAC SLAVICA, Dvor

26, 1210 LJUBLJANA-ŠENTIVID, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5738
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12639 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/09495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JANKO AUTO Podjetje za trgo-
vino na debelo in drobno in servisno
dejavnost d.o.o. Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška cesta 14, 1370 LO-
GATEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRLJAC JANKO, Wuert-

tenbergstr. 37, ESSLINGIN-WEIL, vložek:
1.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 9.
1990; ISTENIČ BRANKO, Jačka 2, 1370
LOGATEC, vložek: 100,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 15. 9. 1990; ČESNIK ALEK-
SANDER, Planjava 2, 1370 LOGATEC, vlo-
žek: 100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5739
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12640 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/09845/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SLIVNICA podjetje za usposa-
bljanje voznikov d.o.o. Cerknica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kebetova 4, 1380 CERKNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČ BRANKO, Kebe-

tova 4, 1380 CERKNICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5740
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12641 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/09872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LESPO podjetje za proizvod-
njo, prodajo in montažo izdelkov iz lesa
d.o.o., Hrib 36a, Loški potok

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hrib 36a, 1318 LOŠKI POTOK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEBELJAK JANEZ, Hrib

36a, 1318 LOŠKI POTOK, vložek:
1.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 11.
1990; DEBELJAK ANICA, Hrib 36a, 1318
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LOŠKI POTOK, vložek: 900,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 6. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5741
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12642 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10041/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BRAZDA podjetje za trgovino s
kmetijskim reprodukcijskim materialom,
d.o.o., Velike Lese 5, Krka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velike Lese 5, 1301 KRKA
Osnovni kapital: 2.990,00 Sit
Ustanovitelji: BREGAR GREGOR, Veli-

ke Lese 5, 1301 KRKA, vložek: 2.990,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5742
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12643 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELMAK trgovina z elektroma-
terialom in servis gospodinjskih apara-
tov d.o.o., Prelog 39, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prelog 39, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVIČ ANTON, Prelog 39,

1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5743
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12644 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10053/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AUTOTOUR transport, trgovina
in turizem, d.o.o. Zavrstnik 66, Šmartno
pri Litiji

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zavrstnik 66, 1275 ŠMART-
NO PRI LITIJI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POSEGA BOJAN FRAN-

KO, Zavrstnik 66, 1275 ŠMARTNO PRI LI-
TIJI, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5744
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12645 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRILLER Podjetje za popravilo
strojev in naprav d.o.o., Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornja Senica 29 A, 1215
MEDVODE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRILLER PETER, Sveti Duh

19, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 10. 1990;
TRILLER HELENA, Sveti Duh 19, 4220
ŠKOFJA LOKA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5745
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12646 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10060/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOMA COMPANY d.o.o., storit-
veno trgovinsko podjetje Spodnje Pirni-
če 54, Ljubljana-Šmartno

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnje Pirniče 54, 1211
LJUBLJANA-ŠMARTNO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ MAGDALENA, Sp.

Pirniče 54, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5746
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12647 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10064/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JANTAR podjetje za trgovanje
na debelo in drobno z mešanim blagom,
d.o.o., Ljubljana, Krakovski nasip 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krakovski nasip 24, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AMBROŽIČ MARJANA,

Krakovski nasip 24, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 12. 1990; AMBROŽIČ JERNEJ, Kra-
kovski nasip 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5747
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12648 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M & MP Agencija za marketing
d.o.o. Hrastnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 9, 1430
HRASTNIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: PUFLER SIMON, Tovorni-
kokova 21, 3272 RIMSKE TOPLICE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1990; JAN JOŽKO, Novi log 19,
1430 HRASTNIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5748
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12649 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: H-TEHNIKA inženiring, expo-
rt-import, d.o.o. Radomlje, Hudo 48

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hudo 48, 1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TROJER HERMANGON,

Hudo 48, 1235 RADOMLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5749
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12650 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10119/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HOPO CAR d.o.o., Podjetje za
trgovino in storitve Gostinčeva 12, Ljub-
ljana-Šmartno pod Šmarno goro

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gostinčičeva 12, 1211 LJUB-
LJANA-ŠMARTNO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOČEVAR MARJAN, Go-

stinčičeva 12, 1211 LJUBLJANA-ŠMART-
NO, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 18. 12. 1990; PODGORŠEK MIT-
JA, Zgornje Gameljne 38, 1211 LJUBLJA-
NAA-ŠMARTNO, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-

stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5750
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12651 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KNAVS podjetje za gostinstvo,
proizvodnjo, marketing in storitve,
d.o.o., Loški potok, Hrib 68

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hrib 68, 1318 LOŠKI POTOK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNAVS PETER, Hrib 68,

1318 LOŠKI POTOK, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 12. 1990; KNA-
VS LIDIJA, Hrib 68, 1318 LOŠKI POTOK,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5751
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12652 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10148/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HERBO d.o.o. Podjetje za pro-
izvodnjo in trženje, Ihan 66, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ihan 66, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRČAR BORIS, Kidričeva

9, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5752
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12653 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10162/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KODRA podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Majaro-
nova 6, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Majaronova 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC DRAGO, Maja-

ronova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5753
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12654 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10225/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M & B Marketing in posredova-
nje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V Murglah 60, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARAGA MARKO, V Murg-

lah 60, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
1990; BARAGA BARBARA, Hrvatski trg 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5754
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12655 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10270/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DORIAN d.o.o., podjetje za tr-
govino, turizem, zastopanje domačih in
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tujih firm, uvoz-izvoz Ljubljana, Vodniko-
va 312

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 312, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK JOŽE, Vodnikova

312, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5755
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12656 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTERIERLES proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o. Špitalič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Špitalič 11/a, 1221 MOTNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBAR BRANKO, Špitalič

11/A, 1221 MOTNIK, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5756
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12657 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10279/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGOAKT Podjetje za trgovi-
no, gostinstvo, agencijo, kmetijstvo in
turizem, Borovnica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brezovica pri Predgradu n.h.,
8342 STARI TRG KOLPI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLARIČ ROBERT, Brez-

ovica pri Predgradu n.h., 8342 STARI TRG
OB KOLPI, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 5. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5757
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12658 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10287/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOPAČ & K storitve, šport in
rekreacija, trgovina in gostinstvo, d.o.o.,
Stara cerkev

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koblarji 93, 1332 STARA CER-
KEV

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPAČ RUDI, Koblarji 93,

1332 STARA CERKEV, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5758
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12659 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10300/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SČM Podjetje za proizvodno in
servisno dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Lo-
jzke Štebijeve 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lojzke Štebijeve 12, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SALAH ČEDO, Lojzke Še-

bijeve 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5759
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12660 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10334/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MANY trgovsko podjetje, d.o.o.
Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cikava 44, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMOVIČ STANE, Cikava

44, 1290 GROSUPLJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 7. 1990; TO-
MOVIČ MILKA, Cikava 44, 1290 GROSUP-
LJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5760
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12661 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10385/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIKRO-F Podjetje z mikrofilm-
sko dejavnostjo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Medno 31/a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPAČ BISERKA, Luize

Pesjakove 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5761
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12662 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10409/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BURNAR podjetje za avtomo-
bilsko industrijo in servisno dejavnost,
d.o.o., Ivančna Gorica, Vir pri Stični 35
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vir pri Stični 35, 1295 IVANČ-
NA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BURNAR IVAN, Vir pri Stič-

ni 35, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1990; BURNAR ANTON, Vir pri Stični 35,
1295 IVANČNA GORICA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5762
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12663 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAC IN TOM konzervatorstvo
in restavratorstvo, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tbilisijska 26, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERIČ MIRAN, Tbilisijska

26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12. 1990;
PIVK TOMISLAV, Trg komandanta Staneta
4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5763
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12664 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10475/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KROKO Trgovina in kooperaci-
ja, d.o.o. Ljubljana, Omersova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Omersova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRALJ JOŽE, Omersova 1,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5764
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12665 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10535/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SOFTING programiranje in sve-
tovanje d.o.o., Medvode, Iztokova ulica 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Iztokova ulica 6, 1215 MED-
VODE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODOBNIK PETER, Izto-

kova ul. 6, 1215 MEDVODE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5765
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12666 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELINA podjetje za marketing,
inženiring, dizajn in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tesovnikova 44, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽALEC ILOVAR ŠPELA, Te-

sovnikova 44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5766
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12667 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10561/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TELL podjetje za proizvodnjo,
marketing in storitve, d.o.o., Ribnica,
Žlebič 20 A

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žlebič 20 A, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTUPICA FRANC, Žlebič

20 A, 1310 RIBNICA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5767
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12668 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10568/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NINA LINE Podjetje za trgovi-
no in gostinstvo d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Beblerjev trg 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANKOVIČ FILIP, Bebler-

jev trg 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5768
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12669 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/10576/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TULIPAN trgovsko podjetje,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Pariške komune 2, 1000
LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRUM ANDREJ, Ul. Pari-

ške komune 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12.
1990; LIPAH IGOR, Grajzerjeva 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 21. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5769
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12670 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/12792/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AMARIS podjetje za poslovno
svetovanje, posredovanje in trgovino,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Preserje 29, 1352 PRESERJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPAR MILENA, PRESE-

RJE 29, 1352 PRESERJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 5.
1991; HESSENBERGER DIETMAR,
DR.SCHROLL STR.6, A-9073 KLAGENFU-
RT, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 10. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5770
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12671 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13544/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEKTROMONTAŽA-ELM elek-
tromontažno in projektivno podjetje,
d.o.o., Tržaška cesta 126, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška cesta 126, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 253.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZVER MARIJA, Viška c. 69

c, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 9. 1991; ŽILIČ
VERA, Nade Ovčakove 10, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgo-

varja, vstop: 12. 9. 1991; URBANČIČ
BOŽO, Postojnska 11, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 9. 1991; KOZJEK FRANC, Dvor 7,
1355 POLHOV GRADEC, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9. 1991; MA-
VSAR MATJAŽ, Snebrška 32, 1211 LJUB-
LJANA-POLJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 9. 1991; MRVAR
JOŽE, Zvezda 17, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 9. 1991; RIHAR JERNEJ, Ul. Emila
Adamiča 39, 1356 DOBROVA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9.
1991; SMERKE ALOJZ, Veliki vrh 48, 1293
ŠMARJE-SAP, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 12. 9. 1991; ZUPANČIČ
MARTIN, Malči Beličeve 35, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 9. 1991; KUCLAR FRA-
NC, Tržaška c. 171, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 9. 1991; BABIĆ RADENKO, Viška c.
53, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9. 1991; HO-
ČEVAR JOŽE, Trg okt. revolucije 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 12. 9. 1991; JOVANOVIĆ
GORAN, Jamova 72, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 9. 1991; KERIĆ SAMIR, Viška c. 55,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 9. 1991; KONE-
ČNY SLAVKO, Ljubljanska 31, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 9. 1991; KOVAČEVIČ MI-
LENKO, Na Korošici 2, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 9. 1991; KRANJEC BOŽIDAR, Viška c.
53, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9. 1991; KRI-
ŠTOFELC BRANKO, Tržaška c. 204, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 12. 9. 1991; LOBODA
SAŠO, Cesta XVIII/4 b, 1211 LJUBLJA-
NA-POLJE, vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 9. 1991; MAROLT BRAN-
KO, Polhov gradec 77, 1355 POLHOV
GRADEC, vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 9. 1991; MERVAR KAREL,
Ul. Bratov Komelj 3, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 9. 1991; MUŠIČ MARINKA, Spodnji
Rudnik II/48, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9.
1991; PRISTAV JANEZ, Prevoje 127, 1225
LUKOVICA, vložek: 3.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 12. 9. 1991; ŠIRCELJ ZD-
RAVKO, Gorenja vas 4, 1290 GROSUP-
LJE, vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 9. 1991; TRSTENJAK NIKOLAS,
Manice Komanove 202, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 9. 1991; JUG ROBERT, Ul. Car-
ja Dušana Kvedra 21, 1270 LITIJA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9.
1991; NIKOLIĆ SRETEN, Rožna ulica 33,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 9. 1991; ŠTEFE
ANDREJA, Riharjeva 28, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 9. 1991; KUŠTRIN MARJAN,
Proletarska 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9.
1991; LAZAREVIĆ MILORAD, VIŠKA C. 53,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 9. 1991; MUŠIČ
MARJAN, Ljubeljska 31, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 9. 1991; OSREDKAR ANTON,
Notranje Gorice 176, 1357 NOTRANJE
GORICE, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 9. 1991; PETRIČ JOŽE,
Kozinova 5, 1290 GROSUPLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9.
1991; RIHAR IVAN, Ul. Emila Adamiča 39,
1356 DOBROVA PRI LJUBLJANI, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9.
1991; ŠISTEK ŠTEFKO, Gregorčičeva 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 9. 1991; TOPO-
LOVEC ANTON, Mokrice 10, 1360 VRHNI-
KA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 9. 1991; TRČEK BORIS, Kolar-
jeva 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9.
1991; ZAHIROVIĆ RAMIZ, Viška c. 53,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 9. 1991; ŽNIDA-
RŠIČ ANTON, Iška Loka 7, 1292 IG, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 9. 1991; GVOZDEN SLAVKO, Šarhova
28, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9. 1991; KLA-
NČIŠAR RAJKO, Brilejeva 16, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 9. 1991; LAMPIČ MARI-
JA, POLHOV GRADEC 30, 1355 POLHOV
GRADEC, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 9. 1991; ZAGORC SLAV-
KO, Viška c. 60 A, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 9. 1991; DRAGIĆ STOJAN, Kozakova
10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9. 1991; GRA-
DIŠAR ALOJZ, Rakova Jelša 2B, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 9. 1991; HALIĆ FRANJO,
Zaloška 98, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9.
1991; JANKOVIĆ LJUBIŠA, Tomačevska
11/9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9. 1991; KO-
RENČ JURIJ, Hotedrščica 88, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 9. 1991; LOGAR DUŠAN,
Pokopališka 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9.
1991; OMEJEC VINKO, Pod jezom 23,
1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 9. 1991; PETRO-
VČIČ JOŽE, Ul. Bratov Mivšek 8, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 5.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 9. 1991; KOKALJ JANEZ,
Zore Ragacinova 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 37.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 9. 1991; PETERNEL JOŽE, Vrhovci c.
XVII/26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
37.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9.
1991; KRAMAR METKA, Vrzdenec 96,
1354 HORJUL, vložek: 37.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5771
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12672 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELECTRONIC KOGOVŠEK mo-
ntaža, servis, trgovina, zastopstva d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šlosarjeva 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOGOVŠEK TATJANA,

Šlosarjeva 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5772
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12673 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13561/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AIR CARGO TRANSPORTE me-
dnarodni prevozi, d.o.o., Domžale, Jar-
ška cesta 66

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jarška cesta 66, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: ROVANŠEK MATIJA, Jar-

ška c. 66, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 9.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5773
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12674 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13593/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PSIHOPOS svetovanje s pod-
ročja psihiatrije d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 147, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐORĐEVIĆ LJUBODRAG,

Celovška 147, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5774
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12675 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TP podjetje za montažo, trgo-
vino in proizvodnjo, d.o.o., Gorenje, Go-
renje 55, Stara cerkev

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorenje 55, 1332 STARA CE-
RKEV

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKOPIN MIRAN, Gorenje

55, 1332 STARA CERKEV, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 9.
1991; KLOPČIČ JOŽE, Trata XIV/18, 1330
KOČEVJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 10. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5775
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12676 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13669/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JERAJ trgovsko podjetje d.o.o.,
Nova vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nova vas 6, 1385 NOVA VAS
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: PINTAR FRANC, Topol l3
a, 1385 NOVA VAS, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5776
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12677 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13702/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ETIMON podjetje za trgovino,
gostinske usluge in storitve d.o.o., Dom-
žale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 84, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK SILVESTER, Ljub-

ljanska 84, 1230 DOMŽALE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 10.
1991; ZARNIK FRANCI, Nadgoriška 65,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5777
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12678 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13760/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIRT podjetje za merjenja in
inženiring v rudarstvu in tunelogradnji
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sostrska 27/a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKOVIČ MIROSLAV,

Sostrska 27/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 11.
1991; SLADIČ ROMAN, Titova 131, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 7. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5778
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12679 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POLIMER proizvodnja, notra-
nja in zunanja trgovina, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo Polje Cesta X št. 35,
1260 LJUBLJANA POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KENJALO SAVO, C. X št.

35 NOVO POLJE, 1260 LJUBLJANA PO-
LJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 9. 12. 1991; KENJALO VLADIMIR,
Novo Polje C. X/35, 1260 LJUBLJANA PO-
LJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 9. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5779
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12680 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEA BIJOUX trgovsko in proiz-
vodno podjetje, d.o.o., Šmartno, Kajaka-
ška ulica 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajakaška ulica 11, 1211
LJUBLJANA-ŠMARTNO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRICELJ TEJA, Kajakaška

ul. 11, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5780
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12681 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MENUET plesni studio d.o.o.,
Gaberje 62, Dobrova pri Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gaberje 62, 1356 DOBROVA
PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CELARC NEVENKA, Gabr-

je 62, 1356 DOBROVA PRI LJUBLJANI,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5781
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12682 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13854/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROINSTAL elektroinstalacije,
d.o.o., Ljubljana, Slapnikova 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slapnikova 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOTAR DUŠAN, Slapniko-

va 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 10. 1991;
ZORMAN MARJETA, Spodnji log 1, 1240
KAMNIK, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 30. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5782
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12683 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13865/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VELVET Trgovsko podjetje
d.o.o. Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žontarjeva 3, 1215 MEDVO-
DE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DREV GORAZD, Žontarje-

va 3, 1215 MEDVODE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5783
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12684 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13887/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GARDELINA trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žorgova 79, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLAZAR IRENA, Majde Vr-

hovnikove 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5784
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12685 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13934/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KUS IGOR & MIRA, ALEKSAN-
DER podjetje za popravila in vzdrževa-
nje motornih vozil in trgovino d.o.o., Tr-
bovlje, Kešetovo 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kešetovo 9, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 560.679,00 Sit
Ustanovitelji: KUS IGOR, Kešetovo 9,

1420 TRBOVLJE, vložek: 560.679,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5785
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12686 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13937/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROELKOM podjetje za vzdr-
ževanje, servisiranje in montažo kabel-
skorazdelilnih sistemov d.o.o., Šentja-
kob 20, Črnuče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šentjakob 20, 1231 LJUBLJA-
NA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT JURIJ, Šentjakob

20, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5786
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12687 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLAS ŠT. JOŠT podjetje za tr-
govino, turizem in proizvodnjo d.o.o.,

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šentjošt 58, 1354 HORJUL
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERŠIČ PETER, Valjavče-

va 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5787
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12688 z dne 7. 12.

1999 pod št. vložka 1/13966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LO-GEM storitve in trgovina,
d.o.o., Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Heroja Marinclja 9, 1330
KOČEVJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOVKO MARKO, Ul. Hero-

ja Marinclja 9, 1330 KOČEVJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5788
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12689 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ULACOM podjetje za trgovino,
storitve, gostinstvo in turizem d.o.o.,
Šmartno

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnje Gameljne 26 b, 1210
ŠMARTNO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POKRIVAČ MILENA, Spo-

dnje Gameljne 26 b, 1211 LJUBLJANA
ŠMARTNO, vložek: 8.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 15. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5789
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12690 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13978/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HOLL proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Stara cerkev
26, Stara cerkev

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stara cerkev 26, 1332 STARA
CERKEV

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT FRANC, Stara ce-

rkev 26, 1332 STARA CERKEV, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5790
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12691 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/13989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTOBA trgovina in posredniš-
tvo d.o.o., Mengeš, Ropretova 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ropretova 24, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: INTIHAR FRANC, Ropreto-

va 24, 1234 MENGEŠ, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5791
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12692 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GUMA PROMET trgovina z ne-
živilskimi izdelki vseh trgovskih strok na
debelo in na drobno d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška 274, 1211 LJUBLJA-
NA-POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIMERMAN STANISLAV,

Zaloška 274, 1000 LJUBLJANA POLJE,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5792
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12693 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14043/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NONITRADE trgovina - AOP,
d.o.o., Kneza Koclja 59, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kneza Koclja 59, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDMAR JOŽE, Vegova ul.

6, 1270 LITIJA, vložek: 4.100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 10. 1991; BIŠČAK
SAŠA, Kneza Koclja 59, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 3.900,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 16. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5793
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12694 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14133/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PREBOJ podjetje za izvajanje
instalacijskih in zaključnih gradbenih
del, trgovino, turizem in inženiring d.o.o.,
Cesta Tončke Čeč 99, Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Tončke Čeč 99, 1420
TRBOVLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRKUN BRANKO, C. Ton-

čke Čeč 99, 1420 TRBOVLJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12.
1991; PODBEVŠEK JANEZ, C. Tončke
Čeč 70, 1420 TRBOVLJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5794
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12695 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14181/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LAMACOM podjetje za inženi-
ring, proizvodnjo in storitve d.o.o., Šent-
vid pri Stični 89a, Šentvid pri Stični

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šentvid pri Stični 89 a, 1296
ŠENTVID PRI STIČNI

Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: OMAHEN ANTON, Zabror-

št 9, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI, vložek:
2.700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 11.
1991; KUTNAR MARKO, Šentpavel 35,
1296 ŠENTVID PRI STIČNI, vložek:
2.700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 11.
1991; POLONČIČ JANEZ, Radohova vas
14 b, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI, vložek:
2.700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5795
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12696 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14201/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SATURA Ljubljana, trgovina, tu-
rizem in gostinstvo, d.o.o., Ulica Bena
Zupančiča 5, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Bena Zupančiča 5, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KMETIČ TURK JANJA, Ul.

Bena Zupančiča 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5796
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12697 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14214/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PREZELJ TRANS podjetje za
transport, trgovino in gradbeništvo
d.o.o., Ljubljana, Zadnikarjeva 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zadnikarjeva 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREZELJ TOMAŽ, Zadni-

karjeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5797
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12698 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14228/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOMUS posredovanje, zasto-
panje, d.o.o., Domžale, Stobovska 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stobovska 9, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČ MARJAN, Stobov-

ska 9, 1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5798
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12699 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14231/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PMB Podjetje za proizvodnjo,
trgovino, storitve ter uvoz izvoz, Šolska
1, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šolska 1, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GERBEC SANDI, Šolska 1,

1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 3. 1994.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5799
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12700 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14237/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELVELUX trgovina, inženiring
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Stegne 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 25, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 125.600,00 Sit
Ustanovitelji: ISKRA D.O.O., Stegne 23,

1000 LJUBLJANA, vložek: 75.360,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 12. 1991; JAPELJ
MARJAN, DRENOV GRIČ 21 A, 1360 VRH-
NIKA, vložek: 3.400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 9. 12. 1991; BIVIC DUŠAN, Ulica na-
rodne zaščite 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12.
1991; KRJAVEC BORIS, Ulica bratov Jan-
čar 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12. 1991; DE-
MŠAR CVETO, Pot k čuvajnici 3, 1357 VNA-
NJE GORICE, vložek: 3.400,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 9. 12. 1991; BOLKA MILOŠ,
Zg Pirniče 27, 1211 LJUBLJANA ŠMART-
NO, vložek: 3.400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 9. 12. 1991; GLOBOKAR VOJKA,
Krožna pot 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12.
1991; ILOVAR BRANE, Višnjevarjeva 29,
1000 LJUBLJANA VEVČE, vložek: 3.400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12. 1991; JAIČ
BOJAN, Sp. Pirniče 48, 1211 LJUBLJANA
ŠMARTNO, vložek: 3.400,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 9. 12. 1991; ŽIDAN FRANCI,
Kašeljska 3 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12.
1991; MATOŠA BRANE, Bevkova 1, 1290
GROSUPLJE, vložek: 2.500,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 9. 12. 1991; HUSO EGON,
Reboljeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12.
1991; ŠKETA EDVARD, Tržaška c. 55,
1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 12. 1991; KORES MI-
LAN, Adamičeva 18, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 12. 1991; NOVAK TADEJ, Nova ul. 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 340,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 12. 1991; ŠURC JOŽE,
Celovška 106, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 12.
1991; POLIČ ZORAN, Videm 101, 1262
DOL PRI LJUBLJANI, vložek: 3.400,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5800
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12701 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14267/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AKP podjetje za remont vozil
d.o.o., Trzin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mengeška c. 65, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODBORŠEK SIMON, Me-

ngeška c. 65, 1236 TRZIN, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 12.
1991; PODBORŠEK JAKOB, Mengeška c.
65, 1236 TRZIN, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5801
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12702 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGROLEK trgovsko podjetje s
farmaceutskimi in drugimi proizvodi na
debelo in drobno d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Komenskega 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MASLEŠA JASMINA, Pod

Lipami 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 11.
1991; MALENŠEK ANDREJINA, Rožna do-
lina, C.IV/5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5802
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12703 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SEVER-PLAST podjetje za
predelavo plastike, brizganje, pihanje
ter tiskanje, d.o.o., Ivančna gorica, Ce-
sta II. grupe odredov 8a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta II. grupe odredov 8a,
1295 IVANČNA GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEVER ALOJZ, C.II.grupe

odredov 8 a, 1295 IVANČNA GORICA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5803
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12704 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14375/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AKADEMSKA ZALOŽBA LJUB-
LJANA Podjetje za založniško, grafično in
zastopniško dejavnost, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Gubčeve brigade 27, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAGAJNA BOŽIDAR,

Ul.Gubčeve brigade 27, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5804
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12705 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14422/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ATENA PALAS P & M trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.,
Bračičeva 10, Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bračičeva 10, 1330 KOČEV-
JE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČ MARKO, Bračiče-

va 10, 1330 KOČEVJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12. 1991;
MUHVIČ VLADO, Stara cerkev 71, 1332
STARA CERKEV, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5805
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12706 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14450/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IKE d.o.o., Rakek, podjetje za
izdelavo kartonske embalaže

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Postojnska 19, 1000 RAKEK
Osnovni kapital: 8.665,60 Sit
Ustanovitelji: URŠIČ JADRAN, Postojn-

ska 19 a, 1381 RAKEK, vložek: 4.332,80
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 12. 1991; UR-
ŠIČ MOJCA, Postojnska 19 a, 1381 RA-
KEK, vložek: 4.332,80 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 6. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5806
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12707 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14459/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRAFOTEX proizvodno in trgo-
vsko podjetje d.o.o., Perkova 8, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Perkova 8, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: JERETINA BORIS, Perko-
va 8, 1230 DOMŽALE, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12. 1991;
JERETINA MAKS, Perkova 8, 1230 DOM-
ŽALE, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 19. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5807
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12708 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14475/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDIA PANO podjetje za re-
klamne in druge storitve d.o.o., Ljublja-
na-Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje c. XXXII/29, 1260 LJUB-
LJANA-POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUBEJ TOMAŽ, Polje C.

XXXII/29, 1260 LJUBLJANA POLJE, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 11. 1991; KASTELIC MARIJA, Mikloši-
čeva 2b, 1230 DOMŽALE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5808
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12709 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FRUTI trgovina na drobno in
debelo z živilskimi in neživilskimi proiz-
vodi, d.o.o., Titova 373, Ljubljana-Črnu-
če

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 373, 1231 LJUBLJA-
NA, ČRNUČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HVASTIJA JANEZ, Izletni-

ška 8, 1000 LJUBLJANA ČRNUČE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12.
1991; POŽENEL MAJA, Magajnova 18,

1000 LJUBLJANA ČRNUČE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5809
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12710 z dne 7. 12.
1999 pod št. vložka 1/14528/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠARMANT gostinsko in trgov-
sko podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Dušana Kraigherja 11,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČISTAR ANDREJKA,

Ul.Dušana Kraigherja 11, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 14. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5810
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12741 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/07989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DELO-GLOBUS grafične storit-
ve, d.o.o., Ljubljana, Vegova 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vegova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLOBUS, NAKLADNI ZA-

VOD P.O., Ilica 12, ZAGREB, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 4.
1990; ČGP DELO TOZD REVIJE Ljubljana,
Titova 35, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 1271

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5811
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12742 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/09092/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIKADO TRADE d.o.o., proiz-
vodno, trgovsko in posredniško podjet-
je, Straža

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Straža št. 1, 1251 MORAVČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VEHOVEC CIRIL, Straža št.

1, 1251 MORAVČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5812
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12743 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/09099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CETOROMA podjetje za turi-
zem, gostinstvo, trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Kosovelova 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kosovelova 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CELARC MAGDALENA,

Kosovelova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5813
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12744 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/09100/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FAUST podjetje za trgovino,
proizvodnjo in inženiring, d.o.o., Ribni-
ca, Sušje 33

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sušje 33, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOVŠIN DUŠAN, Sušje 33,

1310 RIBNICA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5814
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12745 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/09145/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BILAS avtomobili, oprema, sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Avsečeva 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Avsečeva 19, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREBIL JANEZ, Avsečeva

19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5815
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12746 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/09147/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIMEC TRADE d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino živils- kin in ne-
živilskih proizvodov, inženiring, gostin-
stvo, turizem, storitve, zunanjo trgovi-
no...

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na ulicah 6a, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIMEC JANEZ, Na ulicah

6a, 1234 MENGEŠ, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 10. 1990; DIMEC

CVETKA, Na ulicah 6a, 1234 MENGEŠ,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 10. 1990; DIMEC ALEŠ, Na ulicah 6a,
1234 MENGEŠ, vložek: 500,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 1. 10. 1990; DIMEC MOJ-
CA, Na ulicah 6a, 1234 MENGEŠ, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5816
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12747 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/09171/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HINE Podjetje za zastopstvo in
trgovino Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dražgoška 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOFFMAN HENRIK, Draž-

goška 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5817
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12748 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/09194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GIPIS Podjetje za gradbene,
obrtniške in trgovske storitve, d.o.o., Dol
pri Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pšata 40, 1262 DOL PRI LJU-
BLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRNAT SREČO, Pšata 40,

1431 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5818
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12749 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/09250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MID TRADE CO. d.o.o., Trže-
nje, uvoz-izvoz, inženiring, Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Preska 22, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: EMAD MIRAH, Preska 22,

1290 GROSUPLJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 7. 1990; ALI AL -
TOWAIGRI, BAGHDAD, IRAK, IRAK, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5819
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12750 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/09263/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIAMANTINO Trgovinsko pod-
jetje, d.o.o., Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topilniška c. 12, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKLIČ ROBERT, Topilni-

ška c. 12, 1270 LITIJA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5820
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12751 z dne 6. 12.

1999 pod št. vložka 1/09271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: D.D. - GOS Gostinsko in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Babnik 11, Ljubljana,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAGAR DARKO, Skopska

8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 9. 1993; PER-
GER DUŠAN, Kidričeva ul. 4, 1330 KOČE-
VJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 10. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5821
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12752 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/09338/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MUSIC ONE umetniška agen-
cija in produkcija d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 23c, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.003,50 Sit
Ustanovitelji: BLUMAUER ANDRE STE-

FAN, 162 Silver Birch Av., TORONTO ONT.
M4E 3L4, CANADA, vložek: 2.003,50 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5822
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12753 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/09344/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KDB Podjetje za instlacijska,
gradbena dela, trgovino in zunanjetrgo-
vinski promet Polhov Gradec, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Črni vrh 36, 1355 POLHOV
GRADEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARUŠIČ DAMIR, Črni vrh

36, 1355 POLHOV GRADEC, vložek:
1.600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10.
1990; MARUŠIČ ELIZABETA, Črni vrh 36,
1355 POLHOV GRADEC, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5823
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12754 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/09418/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DASS trgovina na veliko in
malo, uvoz-izvoz in zasto- panje, d.o.o.,
Ljubljana, Saveljska 132

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Saveljska 132, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEKINC JANEZ, Ul. bra-

tov Učakar 122, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 10.
1990; BERGMANN MARKO, Savljeska
132, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5824
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12755 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/08820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SINJA d.o.o., trgovina na de-
belo in drobno, Velebitska 1, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velebitska 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRC BORUT, Velebitska

1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 9. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5825
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12756 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/09142/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LE-JA Trgovsko podjetje,
d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tunjiška cesta 1, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JALŠOVEC LEONARD,

Klemenova 87, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 10.
1990; JALŠOVEC MARIJA, Klemenova 87,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5826
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12757 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/09392/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALARM GARANT Podjetje za
varovanje premoženja, zastopstvo, trgo-
vino in gostinstvo Smlednik, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hraše 43a, 1216 SMLEDNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLANINC MAKSIMILJAN,

Močilno 14, 1433 RADEČE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 11.
1990; CIGLARIČ SREČKO, Hraše 43/a,
1216 SMLEDNIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5827
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12758 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/09408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ORFEUS d.o.o., gostinstvo in
turizem, Tacenska 93, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tacenska 93, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELKAVRH JOŽE, Meden-

ska 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5828
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12759 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23199/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BORMAL Trgovsko, proizcod-
no in storitveno podjetje, d.o.o., Grosup-
lje, Adamičeva 41 c

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Adamičeva 41 c, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODVRŠIČ BORUT, Ada-

mičeva 41c, 1290 GROSUPLJE, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 5.
1993; PODVRŠIČ MARI, Adamičeva 41c,
1290 GROSUPLJE, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5829
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12760 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23245/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SPIZAM podjetje za trgovino in
storitve, Seliškarjeva 17, Grosuplje,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Seliškarjeva 17, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 130.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAKRAJŠEK MIHAEL, Spo-

dnja Slivnica 123, 1290 GROSUPLJE, vlo-
žek: 65.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 4. 1993; SPREIZER IZTOK, Seliškarje-
va 17, 1290 GROSUPLJE, vložek:
65.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5830
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12761 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23247/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TSP-REMIC d.o.o., Trgovinsko
in proizvodno podjetje, Komenda

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zadružna 3, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 550.000,00 Sit
Ustanovitelji: REMIC MARTIN, Sp. Kra-

še 35, 3327 ŠMARTNO OB DRETI, vložek:
550.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5831
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12762 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23260/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JEPROM trgovina in proizvod-
nja, d.o.o., Mengeš, Finžgarjeva 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Finžgarjeva 12, 1234 MEN-
GEŠ
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Osnovni kapital: 140.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELEN MILAN, Finžgarjeva

12, 1234 MENGEŠ, vložek: 140.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5832
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12763 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KAPREX podjetje za trgovino
in storitve d.o.o. Slatnarjeva 17, Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slatnarjeva 17, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DERNULOVEC NEVENKA,

Slatnarjeva 17, 1240 KAMNIK, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5833
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12764 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23283/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STIM družba za strojništvo, tr-
govino in metalurgijo, d.o.o., Borovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dol 83, 1353 BOROVNICA
Osnovni kapital: 145.850,00 Sit
Ustanovitelji: ZAKRAJŠEK BOŠTJAN,

Dol 83, 1353 BOROVNICA, vložek:
145.850,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5834
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12765 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BARK proizvodnja, storitve, tr-
govina d.o.o. Borovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zabočevo 25, 1353 BOROV-
NICA

Osnovni kapital: 123.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERHOVEC ANGELCA,

Zabočevo 25, 1353 BOROVNICA, vložek:
123.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5835
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12766 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23316/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FURČI podjetje za trgovino in
svečarstvo d.o.o., Ljubljana, Regentova 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Regentova 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FURAR ANTON, Močniko-

va ul. 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5836
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12767 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23319/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EDVARD BOŽIČ prevozništvo
in trgovina d.o.o., Pri Unionu 23 Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pri Unionu 23, 1330 KOČEV-
JE

Osnovni kapital: 158.080,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ EDVARD, Pri Unio-

nu 23, 1330 KOČEVJE, vložek:
158.080,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5837
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12768 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: R-MIG Trgovsko podjetje,
d.o.o., Trbovlje, Novi dom 33 b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novi dom 33/b, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 132.720,00 Sit
Ustanovitelji: REPAR MIRKO, Novi dom

33/b, 1420 TRBOVLJE, vložek:
132.720,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5838
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12769 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23342/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VES-COM trgovinsko podjetje
d.o.o. Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trata XIII/4, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VESELIČ PETER, Trata

XIII/4, 1330 KOČEVJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
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nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5839
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12770 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23346/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEKTRIX elektroservis, bela
tehnika, projektiranje, inštalacije, mar-
keting d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gašparšičeva 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 116.604,00 Sit
Ustanovitelji: JANČAR ANDREJ, Gašpe-

ršičeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
116.604,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5840
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12771 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23358/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVUS Storitveno podjetje, Ce-
sta v Mestni log 68 Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Mestni log 68, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.236.520,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT MILOŠ, Cesta v

mestni log 68, 1000 LJUBLJANA, vložek:
80.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 4.
1993; HORVAT NADA, Cesta v Mestni log
68, 1000 LJUBLJANA, vložek: 20.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 4. 1993; STE-
RLE FRANC, Palfner strasse 5, BADGAS-
TEIN, vložek: 1.136.520,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 14. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-

jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5841
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12772 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAT TEHNIKA Proizvodnja, sto-
ritve, trgovina d.o.o. Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dušana Kvedra 10, 1270 LI-
TIJA

Osnovni kapital: 111.000,00 Sit
Ustanovitelji: GROBOLJŠEK TOMAŽ,

Dušana Kvedra 10, 1270 LITIJA, vložek:
111.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5842
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12773 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23396/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JAVA SPORT projektiranje, pro-
izvodnja in trgovina d.o.o., Ljubljana-Dra-
vlje, Na dolih 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Dolih 3, 1000 LJUBLJA-
NA-DRAVLJE

Osnovni kapital: 101.950,00 Sit
Ustanovitelji: VALJAVEC JANEZ, Na do-

lih 3, 1000 LJUBLJANA DRAVLJE, vložek:
101.950,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5843
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12774 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23433/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RMC d.o.o. Trgovsko podjetje,
Trdinova 4, 61233 Dob

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trdinova 4, 1233 DOB
Osnovni kapital: 105.800,00 Sit
Ustanovitelji: CVETKO RAJKO, Trdinova

4, 1233 DOB, vložek: 105.800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5844
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12775 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23437/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: D & J TRADE podjetje za tran-
sport in storitve, d.o.o. Vrhnika, Turnov-
še 31

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Turnovše 31, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELKAVRH DARINKA, Tur-

novše 31, 1360 VRHNIKA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 5.
1993; VELKAVRH JANEZ, Turnovše 31,
1360 VRHNIKA, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5845
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12776 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZOR Proizvodnja, storitve, tr-
govina d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Taborska cesta 33 b, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 201.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZOR JANKO, Taborska ce-

sta 33b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 6.
1993; ZOR JANEZ, Taborska cesta 33b,
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1000 LJUBLJANA, vložek: 100.500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5846
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12777 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23459/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BAROK tapetništvo in trgovina
d.o.o. Ljubljana-Polje, Cesta XXX/15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta XXX/15, 1260 LJUB-
LJANA - POLJE

Osnovni kapital: 1.014.490,00 Sit
Ustanovitelji: MLAKAR FRANC, Cesta

XXX/15, 1000 LJUBLJANA POLJE, vložek:
1.014.490,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5847
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12778 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23474/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VRENC Proizvodnja, trgovina
in gostinstvo, d.o.o. Mengeš, Testeno-
va, n.h.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Testenova n.h., 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUŠIČ MARKO, Testeno-

va 47, 1234 MENGEŠ, vložek: 50.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 6. 1993; MU-
ŠIČ ANDREJ, Testenova 47, 1234 MEN-
GEŠ, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 1. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5848
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12779 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23535/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŽURE podjetje za prevozništvo
in trgovino, d.o.o, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Španskih borcev 41 a,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽURKIĆ VOJISLAV, Ce-

sta Španskih borcev 41 a, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 100.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 16. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5849
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12780 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HENTA trgovsko, gostinsko in
storitveno podjetje, d.o.o. Depala vas
62, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Depala vas 62, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 114.400,00 Sit
Ustanovitelji: CAJHEN BRIGITA, Depala

vas 62, 1230 DOMŽALE, vložek:
114.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5850
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12781 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MELIK Podjetje za zdravstve-
ne in zobozdravstvene usluge d.o.o. Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 83, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MELIK STOJAN, Brejčeva

2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5851
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12782 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: V - 3 d.o.o., Trgovsko podjetje,
Gabrje 62, Dobrova pri Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gabrje 62, 1356 DOBROVA
PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CELARC MARKO, Gabrje

62, 1431 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5852
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12783 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGOVINA MARIJA trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o. Nasovče 17,
Komenda

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nasovče 17, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 508.000,00 Sit
Ustanovitelji: TERAN MARIJA, Nasovče

17, 1218 KOMENDA, vložek: 508.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 5. 1993.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 1277

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5853
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12784 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23634/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FLORJANČIČ trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o. Radomlje, Perne-
tova 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pernetova 6, 1235 RADOM-
LJE

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: FLORJANČIČ DUŠAN, Pe-

rnetova 6, 1235 RADOMLJE, vložek:
120.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5854
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12785 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23652/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NEVET Proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Trbovlje, Klek 40

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klek 40, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 102.478,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAGAR VERONIKA, Klek

40, 1420 TRBOVLJE, vložek: 102.478,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5855
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12786 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STUDIUM Podjetje za organi-
zacijo izobraževanja ter za poslovne in
osebne storitvene dejavnosti in gostin-
stvo, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje cesta XX/12B, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: POVIRK TEA, Polje cesta

XX 12/b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5856
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12787 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRADIX Podjetje za gradbeni-
štvo, keramiko, pečarstvo in trgovino
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malo Globoko 4, 1303 ZAG-
RADEC

Osnovni kapital: 108.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLATNIK STANISLAV, Malo

Globoko 4, 1303 ZAGRADEC, vložek:
108.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5857
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12788 z dne 6. 12.
1999 pod št. vložka 1/23680/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANBEKS podjetje za proizvod-
njo, trgovino, marketing in storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 11, 1293 ŠMA-
RJE SAP

Osnovni kapital: 116.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIVEC ANDREJ, Gregorči-

čeva 11, 1293 ŠMARJE SAP, vložek:
116.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5858
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12854 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ASPLAN podjetje za asfaltira-
nje, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 15, 1117 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 65.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUNTAR STOJAN, V Loki

43, 1351 DRAGOMER, vložek: 65.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 5. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5859
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12855 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02103/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: YU - INVEST podjetje za hoteli-
rstvo, arhitekturo, projektiranje, predsta-
vljanje, investicije, ekonomiko in rekla-
mo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Privoz 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAYR BRANKO, Mlinska

6 a, 2250 PTUJ, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 5. 1989; MAYR VIDA,
Mlinska 6 a, 2250 PTUJ, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 5. 1989; SC-
HšTZ HARALD, Untertaunern 72 A - 5552,
OBERTAUERN, vložek: 1.000,00 Sit, ne
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odgovarja, vstop: 6. 7. 1989; WAGNER
HERMANN, 9863, KATSCHBERG, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 7.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5860
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12856 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARKETING 013 podjetje za
marketing in trgovino, d.o.o. Ljubljana,
Litijska 51

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Litijska 51, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PALJEVEC VOJKO, Jakši-

čeva 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 4. 1989;
KLANČNIK MILENA-AMALIJA, Archinetova
13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 4. 1989; TOMA-
ŽIN TONE, Slomškova 12, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 24. 4. 1989; SAJE ALEKSANDER, Ul.
Narodne zaščite 15, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 4. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5861
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12857 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02108/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: II 2001 - SISTEMI razvoj in iz-
delava računalniških sistemov d.o.o.,
Ljubljana, Brnčičeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brnčičeva 5, 1231 LJUBLJA-
NA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 8.197,00 Sit
Ustanovitelji: CIMBOLA DUŠAN, Sketo-

va 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.732,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 5. 1989; BEN-

ČINA JOŽE, Kajuhovo naselje 6, 1330 KO-
ČEVJE, vložek: 2.732,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 5. 1989; JUŽNIČ RENA-
TO, Roška 53, 1330 KOČEVJE, vložek:
2.732,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 5.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5862
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12858 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02110/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HITECH Inženiring, svetovanje,
proizvodnja, servis, promet in prodaja
opreme visoke tehnologije, d.o.o., Ljub-
ljana, Stari trg 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stari trg 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKUBIC IGOR, Bijedičeva

14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 5. 1989; ŠT-
RALLEGER MOJMIR, Glinškova pl., 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 10. 5. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5863
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12859 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02126/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAKS trgovsko-proizvodno
podjetje, export-import, kooperacija,
marketing in ekonomski inženiring,
d.o.o. Mengeš, Kidričeva 30

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 30, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 9.551,80 Sit
Ustanovitelji: ŠUŠTERIČ MITJA, Kajuho-

va 10, 2109 MARIBOR, vložek: 4.775,90
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 9. 1989; MI-
LIVOJEVIĆ MIODRAG, Titova 289, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.775,90 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 10. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5864
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12860 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02128/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GAMATI MARKETING posredo-
vanje s področja grafike in kartonažer-
stva, Ljubljana, Litijska 19, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Litijska 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 32.400,00 Sit
Ustanovitelji: JAVORNIK MIŠKO, Kam-

nogoriška 41, 1000 LJUBLJANA, vložek:
32.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 6.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5865
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12861 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROMEDIA Inženiring, proizvo-
dnja in storitve s področja propagande,
grafike, avdiovizuelnih komunikacij, op-
reme prostorov in prostorske ureditve,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 166, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRICELJ SREČKO, Litijska

68, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 5. 1989; MA-
LEŠEVIČ JURIJ, Bičevje 7, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 11. 5. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5866
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12862 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02150/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ULTRA gradbeni inženiring,
Mengeš, Gorenjska c. bb, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorenjska c. bb, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMČIČ MARJAN, Scopo-

lijeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 6.
1989; ŽLEBNIK BOJAN, Bijedičeva 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 6. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5867
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12863 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A & O SISTEMI Računalniški
inženiring d.o.o., Domžale, Sp. Jarše 6 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jarše 6 a, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HABINC MARTIN, Velnar-

jeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 6. 1989; GA-
BRIČ BORIS, Študljanska 79, 1230 DOM-
ŽALE, vložek: 280,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 6. 1989; LOVŠE TOMAŽ, Spod-
nje Jarše 6, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.020,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 6.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5868
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12864 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02169/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KIING kompleksni inovacijski
inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: SKUPINA OBČANOV, KI

JO ZASTOPA LENDERO STANE, Krmelj 86
a, 8296 KRMELJ, vložek: 2.700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 6. 1989; MIKROHIT
računalništvo in inženiring, Titova 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.700,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 15. 6. 1989; GLOBAL HO-
LDING d.d., Podsmreka 5 a, 1356 DOB-
ROVA, vložek: 2.700,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 5. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5869
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12865 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02170/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OMA podjetje za inženiring,
proizvodnjo opreme in avtomatizacijo,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 24. junija 23, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 87.680,00 Sit
Ustanovitelji: DO ELMA n.sub.o., Cesta

24. junija 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 6.
1989; DO ELMA, TOZD PROIZVODNJA
ORODIJ IN STROJEV o.sub.o., Cesta 24.
junija 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
37.240,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 6.
1989; JUGOBANKA, TEMELJNA BANKA
LJUBLJANA, Titova c. 40, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 37.240,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 29. 6. 1989; KOS ZORAN, Kremža-
rjeva 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
7.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 6.
1989; KOZAMURNIK MILAN, Zofke Kved-
rove 43, 1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 6. 1989; HO-
RVAT DRAGO, Petkova 42, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 600,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 29. 6. 1989; ŠUN BRANKO, Zabor-
št pri Dolu, 0000 ZABORŠT, vložek:
600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 6.
1989; SERŠEN STANE, Dr. Tineta Zajca

10, 1234 MENGEŠ, vložek: 600,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 29. 6. 1989; GRAB-
LJEVEC MARKO, Cesta 24. junija 72/A,
1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 6. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5870
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12866 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIPO d.o.o. Ljubljana, podjetje
za inženiring, proizvodnjo in storitve,
Pod hribom 3, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod hribom 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠETINA JOŽE, Šišenska c.

52, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 7. 1989; PERKO
PAVEL, Pokljukarjeva 18, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 31. 7. 1989; ŠETINA IZTOK, Tržaška
cesta 143 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 7.
1989; ŠETINA ŽIVANA, Šišenska c. 52,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 7. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5871
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12867 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02201/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MATE marketing, tehnologija
in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Titova
393

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 393, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.010,00 Sit
Ustanovitelji: FURLAN BRANIMIR, Voj-

kova 52, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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670,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 7.
1989; POSAVEC STJEPAN, Hošiminhova
13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 670,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 7. 1989; MAGIS-
TER BRANIMIR, Sp. Rudnik II/42, 1000
LJUBLJANA, vložek: 670,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 7. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5872
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12868 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02202/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AUTO JOLLY trgovsko podjet-
je d.o.o., Domžale, Rojska cesta 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rojska cesta 18, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: SCHAUBACH VALERIJA,

Ljubljanska 97, 1230 DOMŽALE, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 6.
1989; SMRKE FRANCKA, Ljube Šercerja
2, 1230 DOMŽALE, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 6. 1989; LAVRIHA
EDVARD, Dolina 481, TRST, ITALIJA, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 6. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5873
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12869 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02225/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIDECO Družba za informatiko
d.o.o., Stegne 21, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DO DEKORATIVNA, Celo-

vška 280, 1000 LJUBLJANA, vložek:
600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 7.
1989; OREŠKOVIČ DR. VLADIMIR, Tošo-
vac 8, ZAGREB, vložek: 240,00 Sit, ne

odgovarja, vstop: 19. 7. 1989; OREŠKO-
VIČ RATOMIR, I. Kuralta 2, ZAGREB, vlo-
žek: 240,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 7. 1989; VIČAR JARO, Grintovška 16,
1000 LJUBLJANA, vložek: 480,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 7. 1989; BENEDI-
ČIČ JANKO, Cesta v Kleče 19, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 19. 7. 1989; VERBIČ BORIS, Zg.
Gameljne 66, 1000 LJUBLJANA, vložek:
80,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 7.
1989; VARDIJAN RUDOLF, Tomažičeva
36, 1000 LJUBLJANA, vložek: 80,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 7. 1989; AVRA-
MOV GINA, Vožarska pot 8, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 80,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 19. 7. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5874
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12870 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5297010
Firma: SYMPEX d.o.o., Podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, zastopstva, Domža-
le, Cesta talcev 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta talcev 19, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FIŠER JOŽEF, Prešernova

21, 1235 RADOMLJE, vložek: 300,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 6. 1989; MONTI-
CONE MARIO, S.Croce S/Arno, ITALIJA,
vložek: 1.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 6. 1989; SLATNAR JANEZ, Zvirče 42,
4290 TRŽIČ, vložek: 300,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 22. 6. 1989; ŠUŠTERŠIČ MI-
HAEL, Kersnikova 11, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 6. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5875
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12871 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02239/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SOLICOM Družba za računa-
lniški in svetlobni inženiring, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. bratov Učakar 60, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: KELUC DUŠAN, Medvedo-

va ul. 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 7.
1989; BABOŠEK PETER, Celarčeva ul. 23,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 7. 1989; CIMER-
MAN IVAN, Prijateljeva 21, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 18. 7. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5876
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12872 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02251/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SUNING Podjetje za proizvod-
njo in promet naprav, projektiranje in
svetovanje na področju izkoriščanja al-
ternativnih virov energije d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 133, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAŽ LAZAR, Bazoviška

5, 5280 IDRIJA, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 8. 1989; PAJK ALJO-
ŠA, Ponikve 53, 1312 VIDEM DOBREPO-
LJE, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 21. 8. 1989; SLEJKO VLADIMIR, Ko-
sovelova 17/a, 6230 POSTOJNA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 8.
1989; ŠOLTES MIHAJLO, Seunigova 13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 8. 1989; ŠTRUKELJ
IVAN BRANKO, Franeta Marušiča 2, 6310
IZOLA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 21. 8. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-5877
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12873 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EUROCOMMERCE trgovsko
predelovalno podjetje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: REŠEK JANEZ, Cankarje-

va 3, 8270 KRŠKO, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 7. 1989; TRAJ-
KOVIĆ DRAGAN, J. Gagarina 45/III, SKO-
PJE, MAKEDONIJA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 7. 1989; JOV-
ČEV PERO, Dame Gruev 5/4-1, SKOPJE,
MAKEDONIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 7. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5878
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12874 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RAND agencija za marketing,
trgovino, propagando in turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dalmatinova 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.496,70 Sit
Ustanovitelji: MAURICIO ADAM, Dalma-

tinova 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.496,70 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 7.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5879
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12875 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/02281/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIGG Consulting, marketing,
inženiring, trade d.o.o. Ljubljana, Karlo-
vška 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Karlovška 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 3.400,00 Sit
Ustanovitelji: GOSAR ZVONE, Jamnika-

rjeva 53, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 8.
1989; GORŠE IGOR, Trg prekomorskih bri-
gad 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 8. 1989; DE-
LIČ BORIS, Leninov trg 5, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 15. 5. 1990; BOBEK IVAN, Leninov
trg 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5880
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12876 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/02282/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEHNOCENTER d.o.o., trgovi-
na, proizvodnja, uvoz-izvoz, Ljubljana,
Resljeva c. 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Resljeva 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 546.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČEK JOSIP, Seča 42,

6320 PORTOROŽ, vložek: 546.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5881
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12877 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/02289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STIK d.o.o., Trgovina na debe-
lo, drobno in proizvodnjo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zelena pot 23, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEŽAK LUDVIK, Zelena pot

23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 13. 8. 1989; TEŽAK
MILENA, Zelena pot 23, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 13. 8. 1989; BENKOVIČ DRAGO, Jo-
žeta Kopitarja 45, 1351 BREZOVICA, vlo-
žek: 800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 8. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5882
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12878 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/02294/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AKTIVA Ljubljana, organizacij-
ske, komercialne in ekonomske storitve
ter marketing, d.o.o. Ljubljana, Mikloši-
čeva 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklošičeva 24, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK ZMAGO, Bratov

Kotar 18, 1236 TRZIN, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 9. 1989; ERŽEN
BOŠTJAN, Ragovska 6 a, 8000 NOVO ME-
STO, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 11. 9. 1989; HORVAT DRAGO, Pod
gradiščem 1 a, 2000 MARIBOR, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 9.
1989; LISAC ALEŠ, Petrovičeva 5, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 11. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5883
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12879 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/02296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Matična številka: 5291160
Firma: MIDCON trgovina, uvoz-izvoz,

d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALKHATIB YOUSEF, Ob

sotočju 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.010,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 9.
1989; ALKHATIB JUNES, Ob sotočju 16,
1000 LJUBLJANA, vložek: 280,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 1. 1991; ALKHATIB
NADIM, Ob sotočju 16, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 280,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 1. 1991; ALKHATIB JELENA, Ob sotoč-
ju 16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 150,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 1. 1991; ALK-
HATIB SAID, Ob sotočju 16, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 280,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5884
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12880 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/02298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NOLI Trgovsko podjetje d.o.o.,
Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šeškova 32, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSLAKOVIČ OLIVIJO, Ho-

doščkova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 8.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5885
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12881 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/02328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZLATO KLASJE družba za pro-
izvodnjo in trgovanje na debelo in drob-

no z mešanim blagom Ljubljana d.o.o.
Beričevo 47

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Beričevo 47, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILOŠ GABRIJEL, Maist-

rova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 10. 1989; HRI-
BAR STOJAN, Chengdujska 8, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 3. 10. 1989; TROBEC PAHOR RE-
GINA, Bratov Učakar 38, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 3. 10. 1989; BREZOVEC UROŠ, V
dolini 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5886
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12882 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/02366/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAGELLAN proizvodnja infor-
macij in časopisno-založniška dejavno-
st Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni trg 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIOS Center za investicij-

ske in organizacijske storitve, Likozarjeva
6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1989; KORSI-
KA BOJAN, Oslavijska 3, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 10. 1989; FINK BOJAN, Krista-
nova 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5887
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12883 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/02367/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIGITAL podjetje za proizvod-
njo, posredovanje in prodajo tehnične
opreme, kovinske in usnjene galanteri-
je, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tugomerjeva 56, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVETAN ALOJZ, Trg okob-

rske revolucije 2, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5888
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12884 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/02397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AMEBA informacijski inženiri-
ng, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova c. 118/VII, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVOD SR SLOVENIJE ZA

PRODUKTIVNOST DELA p.o., Titova c.
118/VII, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 9. 1989; VE-
LETRGOVINA GLOBAL p.o., Vidovdanska
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 9. 1989; BEST
Biro za ekonomiko, svetovanje in trženje
d.o.o., Sternenova 8, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 9. 1989; UČAKAR BOJAN, Vrhovci c.
XXVI/15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 9.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5889
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12885 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/02404/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OPCIJA družba za založniško
dejavnost in gospodarsko svetovanje,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Snežiška 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 3.300,00 Sit
Ustanovitelji: APIH MOJCA, Ul. bratov

Učakar 132, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 10.
1989; ZLOBEC BORA, Frankopanska 16,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 10. 1989; KOVAČ
BOGOMIR, Kranjska 4 c, 1240 KAMNIK,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 10. 1989; KIRN SREČO, Cigaletova
11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 10. 1989; MA-
ČEK MATJAŽ, Snežiška 8, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 11. 10. 1989; ANDOLŠEK ALOJZ, St-
ruška 12, 1310 RIBNICA, vložek: 200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 10. 1989;
APIH JURE, Vraničeva 6 a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 11. 10. 1989; SUSMAN DANICA, To-
mišelj 2, 1292 IG, vložek: 300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 10. 1989; ZEVNIK
MAJDA, Rojska 23, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5890
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12886 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/02406/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOBING INŽENIRING d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pod vrbami 57, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERPIČ MILAN, Smerduje-

va 20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 9. 1989; TR-
ČEK JANEZ, Pod vrbami 57, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5891
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12887 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/02412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LINEA Podjetje za proizvodnjo,
trgovino, inženiring in razvoj d.o.o., Pro-
letarska 4, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Proletarska 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KELEČEVIĆ BRANISLAV,

Titova 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 10.
1989; KELEČEVIĆ DUNJA, Titova 23,
1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 10. 1989; MATIJEVIČ
TOMISLAV, Golo 59, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 10. 1989; MULEC FRANCI, Kumrovška
15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 10. 1989; NOLI-
MAL SAŠO, Povšetova 104 c, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 1. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5892
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12888 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/02453/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: B.O.R.R. trgovina, uvoz in iz-
voz, d.o.o., Stegne 25, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 25, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLŠAK BOJANA, Huba-

dova 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-

ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5893
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12889 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/02456/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIKROHIT ARCADIA grafični si-
stemi, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dalmatinova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KIRN SREČO, Cigaletova

11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 280,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 10. 1989; BORI-
SOV VLADIMIR, Moškričeva 37, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 280,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 9. 10. 1989; ŠTRBAC ZORAN, Pov-
šetova 84, 1000 LJUBLJANA, vložek:
280,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 10.
1989; STANOVNIK TONE, Zofke Kvedrove
12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 280,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 10. 1989; SLE-
VEC MIRO, Dragarjeva 4, 1230 DOMŽA-
LE, vložek: 280,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 9. 10. 1989; KOROŠEC LJUBO, Ce-
neta Štuparja 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
280,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 10.
1989; GABRIJELČIČ BOJAN, Na Livadi 21,
1000 LJUBLJANA, vložek: 280,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 10. 1989; KRŠMANC
VITO, Rimska 20, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 40,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5894
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12890 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/02479/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADRIA TRADE marketing, inže-
niring in storitve, d.o.o., Ljubljana, Tom-
šičeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomšičeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: BLATNIK SUZANA, Marija-

na Kozine 38, 8000 NOVO MESTO, vlo-
žek: 350,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 10. 1989; DRAŠKIĆ MIRA, Duboki dol
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11, ZAGREB, vložek: 350,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 12. 10. 1989; KODŽOMAN
DUŠANKA, Brače Ćenković 59, ZAGREB,
vložek: 350,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 10. 1989; MAJIČ SLAVICA, Beograd-
ska 55, VELIKA GORICA, vložek: 350,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 10. 1989;
MIČANOVIĆ BRANISLAV, Duboki dol 11,
ZAGREB, vložek: 350,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 10. 1989; PEVEC RENA-
TA, Mucherjeva 2, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 350,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5895
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12891 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/02493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: METRO trgovsko proizvodno
podjetje d.o.o. Ljubljana, Jadranska 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jadranska 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPANŠEK BOJAN, Ulica

talcev 2, 1234 MENGEŠ, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 10. 1989;
BELIČ TOMAŽ, Jadranska 18, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 23. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5896
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12892 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/02500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NORD COMPUTER YU d.o.o.,
Ljubljana, podjetje za zunanjo in notra-
njo trgovino, zastopanje in proizvodnjo,
Ljubljana, Moše Pijade 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moše Pijade 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUMAR IGOR, Krpanova

11 a, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5897
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12893 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/02577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELSAG trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bolkova n.h., Homec, 1235
RADOMLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLJANEC ROMAN, Livo-

ld 27 b, 1330 KOČEVJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5898
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12894 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/02586/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIME zasebno podjetje za tr-
govino in marketinški inženiring, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje 351 c, 1260 LJUBLJA-
NA-POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLINAR DEJAN, Štefano-

va 15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 9. 1989; ŠTI-
GL METOD, Celovška 145, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 29. 9. 1989; JANČIGAJ TOMAŽ, Ke-
rsnikova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 9.
1989; POGORELČNIK IVO, Hrvatski trg 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5899
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12895 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/02599/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: E-MA gradbeno komercialni in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Trg oktobr-
ske revolucije 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg oktobrske revolucije 13,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REMŠKAR BORIS, Bileča-

nska 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 9.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5900
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12896 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/02604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIDEO ATELJE - A.I. SONECO
Ljubljana, Pipanova pot 18, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pipanova pot 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOTOŠEK ZDENKO, Čr-

tomirova 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-5901
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12897 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/02606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAJ Trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Krakovski na-
sip 26

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kakovski nasip 26, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERMAN MILENA, Trnov-

ska ulica 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5902
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12898 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/02611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MINIMAX trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Moša Pijadejeva 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moša Pijadejeva 38, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 509.798,00 Sit
Ustanovitelji: VIDMAR VLADISLAV, Prža-

nska 3/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
319.409,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 9. 1989; VIDMAR DARJA, Pržanska
3/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
188.389,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 9. 1989; VIDMAR JERICA, Pržanska
3/a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5903
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12899 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/02622/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROMB procesna elektronika
Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod hrasti 93, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUMALO OLIVER, Pod

hrasti 93, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 11.
1989; POGAČNIK PRIMOŽ, Bezenškova
29, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5904
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12900 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/02635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIMNIKAR podjetje za oprav-
ljanje dimnikarskih storitev, d.o.o. Mat-
janova pot 8, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Matjanova pot 8, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLENC FRANC, Ul. Ane

Ziherlove 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5905
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12901 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/02648/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COMMTEH trgovina in zastop-
stva, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 38, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit

Ustanovitelji: GODNIČ IVAN, Prekomor-
skih brigad 3, 6230 POSTOJNA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 11.
1989; ČEBELA BOJAN, Paplerjeva 26,
1353 BOROVNICA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 11. 1989; KORDIČ
ROMAN, Krožna pot 3, 1360 VRHNIKA,
vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5906
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12902 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/02649/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STIMEX d.o.o., Ljubljana, sve-
tovanje, trgovina, uvoz, izvoz, Ljubljana,
Švabičeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Švabičeva 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUŽIČ ČRT, Valvazorjeva

1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 11. 1989; OGRI-
ZEK BORIS, Resljeva 38, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 27. 3. 1992; HABJAN SLAVKO, Novo
Polje c. VII/23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5907
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12903 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOMEX podjetje za trgovino,
marketing in inženiring, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg osvoboditve 4, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: BONE JANJA, Trg osvobo-
ditve 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5908
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12904 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02668/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLEINDIENST & CO. Trgovska
družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.,
Linhartova 62 a, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 62 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEINDIENST ROK, Can-

karjeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.250,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 10.
1989; BRAJER MIHA, Glavarjeva 12, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.250,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 11. 10. 1989; RANGUS
DOLENC EGIDIJA, Bratov Učakar 80, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 11. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5909
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12905 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M.E.N. d.o.o., podjetje za tran-
zitno trgovino in posredovanje, Ljublja-
na, Žaucerjeva 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žaucerjeva 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNEZ ERNEST, Žaucerje-

va 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5910
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12906 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIA Podjetje za opravljanje po-
slovnih in drugih storitev ter trgovino
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prule 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: POGAČNIK MARKO, V Mu-

rglah 239, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 10.
1989; BOBERA JANKO, Metoda Mikuža 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 10. 1989; PLAUSTA-
INER MATJAŽ, Hoshiminhova 11, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5911
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12907 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02688/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARK d.o.o., podjetje za trgo-
vino, marketing, zastopanje in računa-
lniški inženiring

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Komenskega 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 4.548,00 Sit
Ustanovitelji: CERAR MILOŠ, Polje, Ce-

sta VI/24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.265,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 10.
1989; ZAVADLAV MARKO, Clevelandska
15 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 753,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 7. 1990; ZU-
PANČIČ ANDREJ, Miklošičeva 15, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.265,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 15. 10. 1989; ŽGALIN IZ-
TOK, Celovška 125, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.265,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5912
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12908 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02690/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NIT nabava in trženje Ljublja-
na, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Njegoševa 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIOS Center za investicij-

ske in organizacijske storitve, p.o., Likozar-
jeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10. 1989;
VELETRGOVINA GLOBAL p.o., Stari trg 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 10. 1989; BEST
d.o.o., Njegoševa 8 a, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 10. 1989; SEŠEK MARJAN, Vevška ce-
sta 40, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5913
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12909 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5306124
Firma: TEHNOSOFT d.o.o., Ljubljana,

Ulica Jožeta Jame 14
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica Jožeta Jame 14, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KULOVEC BRANKO, Pola-

nškova 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5914
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12910 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02706/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CARANTANIA izvozno-uvozno
in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Tavčarjeva 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tavčarjeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBAN CVETKA, Stara ce-

sta 6, 1360 VRHNIKA, vložek: 4.800,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 10. 1989;
LEBAN RUDOLF, Hudovernikova 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 19. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5915
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12911 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CSI consulting, servisiranje, in-
ženiring, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stari trg 11 a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRAČUN VELJKO, Božida-

revičeva 9, ZAGREB, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 10. 1989; GRE-
GORIČ JANEZ, Petrovičeva 15, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 16. 10. 1989; VEHOVEC VIK-
TORIJA, Titova c. 198/a, 1113 LJUBLJA-
NA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 16. 10. 1989; SAJE ZLATO, Podlu-
bnik 316, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10.
1989; GRBIČ NEVEN, Hercegovačka 16,
ZAGREB, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 16. 10. 1989; PINES BLAŽE-
NKA, Kvedrova 1, 6000 KOPER, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10.

1989; BILJAN VLADIMIR, Meduličeva 3,
ZAGREB, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 16. 10. 1989; BENČINA VLA-
DIMIR, Tomislavova 20, SISAK, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10.
1989; MULEJ MAJDA, Voljčeva 29, 1360
VRHNIKA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 16. 10. 1989; VOLK JANKO,
Valjhunova 1, 1109 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5916
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12912 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02715/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EUROMERCAT Import Export,
d.o.o., Ljubljana, Rimska 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rimska 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.800,00 Sit
Ustanovitelji: CHEMO, TRGOVSKO IN

PROIZVODNO PODJETJE, P.O., Maistro-
va 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 10. 1989;
BERGER BORUT, Bratovževa ploščad 29,
1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 10. 1989; PERTOVT
FRANC, Podlubnik 171, 4220 ŠKOFJA
LOKA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 25. 10. 1989; ERZIN PAVLE, Kar-
deljeva 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5917
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12913 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02740/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M.C.M. d.o.o., podjetje za or-
ganizacijo, izvedbo, posredovanje, pro-
dajo in inžiniring ter splošno gradbeniš-
tvo Ljubljana, Križevniška 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Križevniška 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MASOWIETSKY MARIAN-

NE CHRISTINE, Trnovski pristan 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 25. 10. 1989; ŠABIČ IGOR,
Zikova 10, 1240 KAMNIK, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5918
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12914 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VELETRGOVINA GIBO podjetje
za prodajo neprehrambenih izdelkov na
debelo d.o.o. Ljubljana, Trnovska 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovska 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GEC BOJAN, Trnovska 2,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 10. 1989; GEC
MATJAŽ, Trnovska 2, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5919
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12915 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02797/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZRNO podjetje za izvedbeni in-
ženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 5, 1000 LJUBLJA-
NA
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEPON DRAGO, Predjam-

ska 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1989;
KLEMENČIČ MARJAN, Bratov Učakar 68,
1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1989; KLEMEN-
ČIČ JURE, Bratov Učakar 68, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 18. 12. 1989; NOVAK BRIGITA, Ma-
jaronova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; ZOR PETER, Na jami 1, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5920
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12916 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02799/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRVIH PET marketing in trgovi-
na d.o.o. Ljubljana, Neubergerjeva 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Neubergerjeva 17, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URŠEJ BOGOMIR, Narod-

ne zaščite 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5921
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12917 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02832/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VINAR družba za finančni ser-
vis, finančno svetovanje in posredova-
nje, Ljubljana d.o.o., Ul. bratov Učakar
38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. bratov Učakar 38, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TROBEC PAHOR MILOŠ,

Ulica bratov Učakar 38, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; LAKOTA MATIJA, Uliva Na-
rodne zaščite 15, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5922
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12918 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BRAVO TOURS turistično pod-
jetje d.o.o. Smrtnikova 4, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smrtnikova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADOVIČ DANILO, Vodni-

kova 286, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 12.
1989; RADOVIČ ADELINA, Vodnikova 286,
1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5923
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12919 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02842/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ASTER Trgovsko podjetje,
d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 152

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAPEŽ IVAN, Ulica Pohor-

skega bataljona 57, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 12. 1989; KASTELIC GREGOR, Spod-
nji Rudnik II/033, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:

11. 12. 1989; KOBAL MATJAŽ, Gorazdo-
va 17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5924
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12920 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BLACK SWAN mednarodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ciga-
letova 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cigaletova 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PENIČ VOJKO, Ul. Steva-

na Kovačeviča b.b., POPINCI, PEČINCI,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5925
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12921 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02846/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CTE podjetje za napredek tr-
govanja, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 35/c, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODJED ANTON, Olševik

49, 4205 PREDDVOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5926
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12922 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: F LINIA trgovsko in turistično
podjetje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Medenska 74/a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ FERDO, Marin-

kov trg 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11.
1989; KOVAČIČ DIANA, Marinkov trg 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5927
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12923 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02880/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VILES Podjetje za rezanje fur-
nirja in proizvodnja embalaže d.o.o., Ble-
čji vrh 5, Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Blečji vrh 5, 1290 GROSUP-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ISUFI SAMIR, Blečji vrh 5,

1290 GROSUPLJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5928
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12924 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02887/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NIRO Proizvodnja, inženiring,
trgovina d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Agrokombinatska c. 12/b,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIMIC JERNEJ, Šarhova

32, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12. 1989;
ROVŠEK VLADIMIR, Agrokombinatska c.
12 b, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5929
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12925 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02918/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SVAROG podjetje za razvoj tu-
rizma d.o.o., Zagorje ob Savi, C. zmage

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. Zmage, 1410 ZAGORJE OB
SAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODLESNIK STAŠA, Polje

10 a, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5930
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12926 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02920/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FORTUNA 13 podjetje za trgo-
vino in posredovanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moše Pijadejeva 31, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRABIČ TOMAŽ, Begu-

njska 48, 4290 TRŽIČ, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5931
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12927 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/02961/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAPO TRADE podjetje za mar-
keting in trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hudo 42, 1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URBANC LJUBA, Hudo 42,

1235 RADOMLJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 12. 1989; URBA-
NC ROBERT, Hudo 42, 1235 RADOMLJE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5932
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12928 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/03285/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CASTOR podjetje za organiza-
cijo obrtnih storitev in trgovino, Ljublja-
nska 31, Kamnik, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 31, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJDIČ MARKO, Ljubljan-

ska 31, 1240 KAMNIK, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 11. 1989;
URBANIJA MIRO, Jelovškova 7, 1240
KAMNIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 23. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
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lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5933
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12929 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/03538/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ESA energetski sistemi in av-
tomatizacija, družba z omejeno odgovo-
rnostjo Ljubljana, Scopolijeva 26

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Scopolijeva 26, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.400,00 Sit
Ustanovitelji: AHLIN IVAN, Srednjevaška

82, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 400,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 12. 1989; BRO-
ČIČ SKENDER, Glavarjeva 47, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 15. 12. 1989; DOKL ZDRAVKO, Ul.
bratov Martinec 32, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 12. 1989; HOSTNIK JANEZ, Scopoli-
jeva 26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12. 1989;
KAVČIČ MARJAN, Ul. bratov Kotar 15,
1236 TRZIN, vložek: 400,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 15. 12. 1989; PETAUER JA-
NEZ, Mlakarjeva 17, 1236 TRZIN, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5934
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12930 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/03546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRM slikopleskarstvo, polaga-
nje umetnih mas in parketa d.o.o. Cesta
XVIII. divizije 111, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta XVIII. divizije 111, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRM JOŽE, Cesta XVIII.

divizije 111, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5935
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12931 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/03548/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COMPUTING mešano podjetje
za sistemski inženiring d.o.o. Ljubljana,
Cesta dolomitskega odreda 92

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolomitskega odreda 92,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERZIN PAVEL, Kardeljeva

10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 29. 10. 1989; INTE-
RSTATE GMBH, Landwehrstr. 9, MUNC-
HEN, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 29. 10. 1989; LIČEN ZMAGO, Ce-
sta Dolomitskega odreda 92, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 29. 10. 1989; PODBORŠEK AN-
TON, Posavskega 28, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 10. 1989; POSLOVNA SKUPNOST
SAVA, Grablovičeva 30, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5936
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12932 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/03561/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KEMI trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, Veselova 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veselova 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRTELJ MITJA, Levstikova

7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 1. 1990; KRTELJ

ŠTEFKA, Šišenska 33, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5937
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12933 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/03571/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIOFIT izobraževanje in sveto-
vanje za zdrav način življenja, d.o.o., Pod
bukvami 4, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod bukvami 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BASARIČ NIKO, Pod buk-

vami 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 11.
1989; ZAGORC META, Pod bukvami 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5938
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12934 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/03581/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STIL podjetje za trgovino na
veliko in malo, zastopanje, inženering in
komercialno posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. bratov Učakar 108, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠABIČ SATKO, Ul. bratov

Učakar 108, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
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sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5939
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12935 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/03661/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALFAPLAST Proizvodnja kovi-
noplastičnih izdelkov in trgovina Ljub-
ljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koprska 80, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUHAR ERNA, Skapinova

10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1989; KU-
HAR IGNAC, Skapinova 10, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.800,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5940
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12936 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/03751/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIOT podjetje za svetovanje in
opravljanje storitev v zvezi z rekreacijo
in izboljšanjem psihičnega in telesnega
počutja.... Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štefanova 25, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUČAN MARIJA, Linharto-

va 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5941
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12937 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/03757/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INDEL industrijska elektronika
d.o.o., Novo Polje, Cesta I/60, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo Polje c. I/60, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETROVIĆ MILE, Novo Po-

lje, Cesta I/60, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5942
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12951 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: REPROGRAF GROUP podjetje
za grafično dejavnost, proizvodnjo, tr-
govino in zastopanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 25, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GASPARI JURE, Pavšiče-

va 28, 1370 LOGATEC, vložek: 300,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 2. 1990; GO-
RIUP DARKO, Ceneta Štuparja 23, 1000
LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 5. 2. 1992; HUBEJ TOMAŽ,
Polje c. XXXII/29, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 2. 1992; BREGAR JANEZ, Ane Ziherlo-
ve 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5943
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12952 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIRO MRAK podjetje za grad-
beni inženiring in posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Verd 34, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRAK GREGOR, Vegova 8,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 2. 1990; MRAK PAVEL,
Verd 34, 1360 VRHNIKA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5944
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12953 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTEL ART Posredništvo d.o.o.,
Trnovski pristan 12, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovski pristan 12, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŠKOVIĆ NEBOJŠA, Že-

ljeznička 99, KAKANJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5945
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12954 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05555/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AJDA Podjetje za predelavo ze-
lišč, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanska 16, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽMAN KASTELIC LUČ-

KA, Poljanska 16, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 2. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5946
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12955 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M.J. TRADE CO Podjetje za po-
sredovanje in trgovino, d.o.o., Vrhnika,
Robova 31

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Robova 31, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIĆIĆ JOVAN, Robova 31,

1360 VRHNIKA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5947
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12956 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05566/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TKM uvoz, trgovina in posre-
dovanje, d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 80, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAGELJ MARKO, Pleši-

čeva 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5948
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12957 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05593/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LIMA proizvodnja končnih les-
nih izdelkov, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tacenska 31, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUHAR MILENA, Tacenska

31, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5949
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12958 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05601/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOTIMA trgovina in storitve,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gunceljska 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAGAR MARIJA, Gunce-

ljska 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5950
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12959 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DBE d.o.o., Proizvodno-trgov-
sko podjetje, uvoz-izvoz

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 41, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUKOROVIČ DUŠAN, Ce-

sta v Mestni Log 96, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5951
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12960 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05621/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CORPICO Podjetje za trgovi-
no, prevozništvo in turizem, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na jami 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEŠIĆ SAVO, Majde Vrho-

vnikove 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5952
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12961 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ORBITA-FRANCE tehnično po-
slovne storitve in trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zbilje 93, 1215 LJUBLJA-
NA-MEDVODE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRUDEN LUKA, Moškriče-

va 40, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 2. 1990;
GRUDEN BOGDAN, Moškričeva 40, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 16. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
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nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5953
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12962 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05639/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOMEL trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod lipami 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERIN SAŠA, Pod lipami 8,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5954
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12963 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HAMIM podjetje za trgovske
storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velika čolnarska 4, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAM IGOR, Razgledna pot

20, 4270 JESENICE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5955
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12964 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05691/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5349915
Firma: ALBATROS proizvodnja, trgo-

vina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Klopči-
čeva ulica 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klopčičeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEVNJAK MARIJA, Klop-

čičeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 3.
1990; PLEVNJAK IVAN, Klopčičeva 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5956
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12965 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05701/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IMMTEX trgovina in zastopst-
va, d.o.o., Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na klisu 7, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIŠVELJ VESNA, Na klisu

7, 1360 VRHNIKA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5957
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12966 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05716/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: V.I.S. d.o.o., vinoteka, inženiri-
ng, sestava in prodaja polizdelkov

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dergomaška 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODOPIVEC DUŠAN, Der-

gomaška 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5958
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12967 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KAN Trgovsko podjetje, d.o.o.
Mokrška 60, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mokrška 60, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČIRIĆ MILOVAN, Bratov-

ževa ploščad 29, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5959
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12968 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: L & L Podjetje za ekonomske,
organizacijske storitve, trgovino in zu-
nanjetrgovinski promet, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod brezami 42, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URBANČIČ ALEKSANDER,

Pod brezami 42, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
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sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5960
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12969 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LAMBDA podjetje za svetova-
nje in inženiring, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žaucerjeva 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDIC TOMAŽ, Štefetova 9,

4208 ŠENČUR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1989; VUGA MA-
TJAŽ, Cankarjeva 2, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5961
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12970 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05741/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOMLES uvozno-izvozno, pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnje Jarše 21, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OGRINC MARTIN, Spod-

nje Jarše 21, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 2.
1990; OGRINC MAJDA, Spodnje Jarše 21,
1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5962
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12971 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05761/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: L & D Uvoz-Izvoz, podjetje za
zunanjo trgovino, d.o.o. Ljubljana, Can-
karjeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POSAR LUCIO, Dolenjska

c. 34, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 2. 1990; PO-
SAR DRAGICA, Dolenjska c. 34, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 19. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5963
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12972 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05767/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRAF INŽENIRING razvoj in
proizvodnja programske opreme, d.o.o.
Ljubljana, Letališka 33

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 33, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KMETEC FRANC, Pot na

Golovec 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 3.
1990; ROMIH MIRO, Jakopičeva 6, 1240
KAMNIK, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 3. 3. 1990; POBERAJ DANILO, Bra-
tov Učakar 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 3.
1990; SIMČIČ MIRO, Moša Pijade 30A,
1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 3. 1990; TURK MIR-
KO, Kidričeva 101, 1236 TRZIN, vložek:
300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 3.
1990; ŽEMVA DAMJAN, Cesta v Podboršt
15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5964
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12973 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRAF SD servisna dejavnost s
področja računalništva, d.o.o. Ljubljana,
Letališka 33

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 33, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANČIČ BOJAN, Kamni-

ška 39, Šmarce, 1240 KAMNIK, vložek:
800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 3.
1990; POBERAJ DANILO, Bratov Učakar
8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 3. 1990; SIMČIČ
MIRO, Moše Pijade 30A, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 300,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 9. 3. 1990; TURK MIRKO, Kidričeva
101, 1236 TRZIN, LJUBLJANA, vložek:
300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 3.
1990; ŽEMVA DAMJAN, Cesta v Podboršt
15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5965
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12974 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05770/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TABOR Center za usposablja-
nje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tabor 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: BOROJE ARTUR, Hudove-

rnikova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 2.
1990; KOREN MARKO, Dolina 15, 1360
VRHNIKA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 2. 1990; GLOBOČNIK
MIRO, Prijateljeva 12, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 1295

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5966
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12975 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05783/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MERX-EVROPA DANES Marke-
ting, ekonomski inženiring, trgovina,
svetovanje, storitve in zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 748.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERX HOLDING, D.O.O.

CELJE, Ul. 29. novembra 16, 3000 CE-
LJE, vložek: 498.800,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 5. 7. 1990; JASNIČ LJUBO-
MIL, Švabičeva 1, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 249.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5967
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12976 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INSPIR storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Drnovškova 3, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBAR LOVRO (LOVRE-

NC), Drnovškova 3, 1240 KAMNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5968
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12977 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05800/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: K & A trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Kernova 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kernova 16, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AŽMAN MATIJA, Komen-

skega 5, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 2. 1990; KREN
BOGDAN, Kernova 16, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5969
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12978 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05802/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIMS d.o.o., Podjetje za grafič-
ne storitve, marketing in inženiring, Na-
dgoriška 27, 1231 Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nadgoriška 27, 1231 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINIČ IVAN, Reboljeva

12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 2. 1990; MARI-
NIČ MIRA, Reboljeva 12, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 600,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 16. 2. 1990; KASTELIC JELKA, Titova
25, 1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5970
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12979 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05805/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIVERSA Trgovina, proizvod-
nja in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 162, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URBANIJA ANDREJ, Tito-

va 162, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 2.
1990; URBANIJA BORUT, Titova 162,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 2. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5971
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12980 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DING podjetje za oblikovanje,
trgovino in inženiring, Ljubljana, Jamo-
va 35, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova 35, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.500,00 Sit
Ustanovitelji: SLAPŠAK-GOREC JANJA,

Ljubljanska 76, 1230 DOMŽALE, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 2.
1990; CUKALA-KUŠTRIN MATEJA, Viška
55, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 2. 1990; VIVOD
ANDREJ, Jadranska 6A, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 19. 2. 1990; KNAFELJC BOŠTJAN,
Dolomitska 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 2.
1990; GOREC JANEZ, Ljubljanska 76,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5972
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12981 z dne 9. 12.
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1999 pod št. vložka 1/05813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOAL-TRADE podjetje za mar-
keting, tehnologijo in inženiring, Ljub-
ljana, Bijedićeva 6, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bijedićeva 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUŠNIK ANTON, Bijediće-

va 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5973
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12982 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05818/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAP & CELL nega telesa d.o.o.
Ljubljana, Mivka 27

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mivka 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVŠEK DARKO, Kajuho-

va 40, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5974
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12983 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: APOLON BUTIK trgovina s ero-
tičnimi pripomočki d.o.o., Ljubljana, Ra-
šiška 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rašiška 20, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: PADEŽNIK STANE, Rašiška
20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5975
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12984 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05866/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RIA podjetje za trgovino, iz-
voz-uvoz in zastopanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rozmanova 8/5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAJŽELJ-OSET TATJANA,

Rozmanova 8/5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 2. 1990; OSET PETER, Rozmanova
8/5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5976
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12985 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05869/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOMI podjetje za proizvodnjo,
predelavo in trgovino - tekstilnih, usnje-
nih in papirnih izdelkov d.o.o. Ljubljana,
Moše Pijadejeva 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moše Pijadejeva 22, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: SAJOVIC JURIJ, Moša Pi-

jadejeva 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5977
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12986 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AIM internacional marketing,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 181, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESKOVŠEK MATJAŽ, Ce-

lovška 181, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; LESKOVŠEK ANDREJA, Celovška
181, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5978
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12987 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/05934/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DACON opravljanje storitev v
blagovnem prometu d.o.o. Ljubljana, Vo-
gelna 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vogelna 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOREN IRENA, Vogelna 8,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 3. 1990; KOREN
MARJETA, Vogelna 8, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-5979
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13029 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/20452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SOVITA d.o.o. Ljubljana, Proiz-
vodno, trgovsko in storitveno podjetje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikovo naselje 6, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRHIN JANEZ, Celjska uli-

ca 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 11.
1992; PRIMOŽIČ IZTOK, Ul. Pohorskega
bataljona 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 11.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5980
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13030 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/20524/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIZNIS & B trgovsko podjetje,
d.o.o., Pako 17, Borovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pako 17, 1353 BOROVNICA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRETNAR IRENA, Pako

17, 1353 BOROVNICA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5981
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13031 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/20528/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POVŠE COMMERCE trgovina,
gostinstvo in storitve d.o.o., Polšnik 17,
61270 Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polšnik 17, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: POVŠE RAJKO, Polšnik

17, 1270 LITIJA, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 11. 1992; POVŠE VE-
RONIKA, Polšnik 17, 1270 LITIJA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 11.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5982
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13032 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/20619/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VULTRG trgovina in storitve,
d.o.o., Moravče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorica 17, 1251 MORAVČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RESNIK JANEZ, Gorica

17, 1251 MORAVČE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5983
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13033 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/20607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BAKH d.o.o. Podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, proizvodnjo in
zastopanje Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zelena pot 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ GORAN, Zoletova

1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 30.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1992; RA-
DOVAN ROMAN, Zelena pot 15, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 30.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 14. 12. 1992; REBSELJ JAS-
MIN, Trzin, Reboljeva 15, 1234 MENGEŠ,

vložek: 30.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 14. 12. 1992; PODLOGAR PRIMOŽ,
Balantičeva 16, 1234 MENGEŠ, vložek:
30.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5984
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13034 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/20633/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOM-AGENS TRADE podjetje
za trgovino, uvoz-izvoz in špedicijo,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 16, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HROVAT FRANC, Pšata

86, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5985
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13035 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/20427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HARTIS d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, Rakek

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Unec 25, 1381 RAKEK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEKADA MILAN, C. Jožeta

Krajca 16, 1381 RAKEK, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 10.
1992; ČEKADA DANICA, C. Jožeta Krajca
16, 1381 RAKEK, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
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salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5986
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13036 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/20761/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEHNOJEŽ podjetje za storit-
ve in trgovino d.o.o., Zg. Jarše 1, Rado-
mlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornje Jarše 1, 1235 RADO-
MLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEŽ ANTON, Utik 29, 1217

VODICE, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 17. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5987
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13037 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/20498/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PANLES podjetje za proizvod-
njo, predelavo, storitve in trgovino,
d.o.o., Lož

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod zidom 26, 1386 STARI
TRG PRI LOŽU

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NARED JANEZ, Pod zidom

26, Lož, 1386 STARI TRG, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 10.
1992; PETRIČ BRANE, Laze 33, 1370 LO-
GATEC, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 1. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-5988
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13038 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/20502/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INCOTRADE trgovina na debe-
lo in drobno d.o.o., Ljubljana, Bratov Ko-
melj 45

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Komelj 45, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 1.144.564,00 Sit
Ustanovitelji: KREGAR MATEJ, Bratov

Komelj 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
583.728,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 10. 1992; LOVRENOVIĆ MLADEN, Pa-
lmeja Toliatija 72, SARAJEVO, vložek:
560.836,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5989
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13039 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/20069/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TADEUS gostinstvo, trgovina,
storitve, d.o.o., Vrhnika, Voljčeva 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Voljčeva 15, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 115.500,00 Sit
Ustanovitelji: TUFEK VEHID, Robova 24,

1360 VRHNIKA, vložek: 57.750,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 10. 1992; TUFEK
NADA, Robova 24, 1360 VRHNIKA, vlo-
žek: 57.750,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5990
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13040 z dne 9. 12.
1999 pod št. vložka 1/20793/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GLOBUS AP TRADE Podjetje
za založnoštvo, trgovino in marketing,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Einspielerjeva 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 125.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMEUNOVIČ ALEKSAN-

DER, Vojkova 2, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 62.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 10. 1992; REMS PRIMOŽ, Murgle 1,
1000 LJUBLJANA, vložek: 62.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5991
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13041 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/20365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PONTOS d.o.o., Trgovina in sto-
ritve Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pavšičeva 22, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTERIČ ALENKA, Pavši-

čeva 22, 1370 LOGATEC, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5992
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13042 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/20296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARTINČEK Prevozno in trgo-
vsko podjetje, d.o.o., Ljubljana-Šentvid,
Kozlarjeva pot 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kozlarjeva pot 16, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 128.000,00 Sit
Ustanovitelji: NIKOLIĆ MIODRAG, Brile-

jeva 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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128.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5993
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13043 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/20557/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LUKA TRANS podjetje za trgo-
vino, transport in turizem d.o.o., Zagorje
ob Savi

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Talcev 41, 1410 ZAGO-
RJE OB SAVI

Osnovni kapital: 123.500,00 Sit
Ustanovitelji: LUKAČ BOGOMIR, Ulica

Talcev 41, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vlo-
žek: 123.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5994
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13044 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/20779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5698251
Firma: ROMAKS COMMERCE d.o.o.,

import-export, trgovsko in agencijsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Levarjeva ulica 58, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KROŠL ROMAN, Levarje-

va ulica 58, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5995
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13045 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/20786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EVROINN podjetje za trgovino
in posredovanje d.o.o., Borovniško na-
selje 2, Kisovec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Borovniško naselje 2, 1412
KISOVEC

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALŠEK JANEZ, Borovni-

ško naselje 2, 1412 KISOVEC, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5996
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13046 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/20527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARK - UVB trženje, stiki z jav-
nostjo in poslovno svetovanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bilečanska 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 210.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLATNIK UROŠ-VOJKO,

Bilečanska 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
210.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5997
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13047 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/19905/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KCM podjetje za svetovanje,
storitve, posredovanje in trgovino,
d.o.o., Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg V. Vlahoviča 6, 1310 RIB-
NICA

Osnovni kapital: 104.616,00 Sit
Ustanovitelji: KRANJEC DRAGO, Trg V.

Vlahoviča 6, 1310 RIBNICA, vložek:
104.616,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5998
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13048 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/20334/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ČIČ d.o.o., Trgovsko in gostin-
sko podjetje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolsko 19, 1262 DOL PRI
LJUBLJANI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČIČ ANA, Dolsko 19, 1262

DOL PRI LJUBLJANI, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-5999
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13049 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/18188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROJS trgovina in storitve,
d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obrtniška 6, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROJS JOŽE, OBRTNIŠKA

6, 1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6000
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13050 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/18214/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PILES podjetje za lesno proiz-
vodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Dom-
žale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prelog 40, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PISKAR HENRIK ST., PRE-

LOG 40, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 4.
1992; PISKAR HENRIK ML., PRELOG 40,
1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 4. 1992; PISKAR AN-
DREJA, PRELOG 40, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 4. 1992; PISKAR ANA, PRELOG 40,
1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6001
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13051 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/18221/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PODJETNIK podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o.
Ljubljana, Tržaška 51/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 51/a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEJ ROMAN, TRŽAŠKA

51/A, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-

tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6002
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13052 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/18224/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GAFIRS Podjetje za trgovino,
finančni inženiring in storitve, d.o.o., Lju-
bljana, Archinetova 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Archinetova 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAVEZ STANISLAV, ARC-

HINETOVA 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6003
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13053 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/18242/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CELEKTRON Servis in vzdrže-
vanje d.o.o. Šmartno pri Litiji

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomazinova 1, 1275 ŠMART-
NO PRI LITIJI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CELESTINA JOŽE, TOMA-

ZINOVA 1, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6004
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13054 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/18261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SAVICA d.o.o. Zgornje Pirniče,
Podjetje za proizvodnjo, trgovino, gosti-
nstvo in turizem, 61215 Medvode, Zgo-
rnje Pirniče 11h

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornje Pirniče 11 h, 1215
MEDVODE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOZJEK TATJANA, Zgor-

nje Pirniče 11h, 1215 MEDVODE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 3.
1992; KOZJEK ZDRAVKO, Zgornje Pirniče
11 h, 1215 MEDVODE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6005
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13055 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/18263/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIETA DTF Pogrebno podjetje,
d.o.o. Gabrče 9, Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gabrče 9, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRŠAR FRANCI, Gabrče 9,

1360 VRHNIKA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 2. 1992; TRŠAR DA-
NICA, Gabrče 9, 1360 VRHNIKA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6006
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13056 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/18275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: OPTON inženiring, d.o.o., Pet-
rovčeva 29, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petrovčeva 29, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAGAR MARJAN, Petrov-

čeva 29, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6007
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13057 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/17780/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POLARIS Podjetje za inženiri-
ng in trgovino d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zoletova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDERIČ MILAN, ZOLE-

TOVA 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6008
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13058 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/18119/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRADBENO PODJETJE PETE-
LIN d.o.o., Gradbeništvo, trgovina, stori-
tve, Goričica, Pod Krimom 10a, Preser-
je

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goričica pod Krimom 10 a,
1352 PRESERJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETELIN ERIKA, Goričica

pod Krimom 10, 1352 PRESERJE, vložek:

4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12.
1991; PETELIN JANKO, Goričica pod Kri-
mom 10 a, 1352 PRESERJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6009
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13059 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/18135/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIHA BUTINA ANDREJ d.o.o.
podjetje za trgovino in zastopanje, gos-
tinstvo in turizem, prevoze in izvoz, uvoz,
Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ajbelj 4, 1336 VAS PRI KOČE-
VJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUTINA MIHA, Ajbelj 4,

1330 VAS PRI KOČEVJU, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6010
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13060 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/18241/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COREAL podjetje za stanova-
njski inženiring d.o.o., Mengeš, Kolod-
vorska 2c 61234 Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska 2 c, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JENKO GREGA, KOLOD-

VORSKA 2C, 1234 MENGEŠ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6011
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13061 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/18346/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POK Proizvodnja, servis, inže-
niring in trgovina d.o.o., Šmartno pri Liti-
ji

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mala Kostrevnica 1/a, 1275
ŠMARTNO PRI LITIJI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAMAN ANDREJA, Mala

Kostrevnica 1 a, 1275 ŠMARTNO PRI LITI-
JI, vložek: 7.200,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 7. 4. 1992; ZAMAN TOMAŽ, Mala Ko-
strevica 1 a, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI,
vložek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6012
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13062 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/18347/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ACIKO TRADE Podjetje za not-
ranjo in zunanjo trgovino in zastopanje
d.o.o., Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šeškova 54, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐORDEVSKI VELIKO, Še-

škova 54, 1310 RIBNICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-6013
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13063 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/18368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOME-SENIČICA proizvodnja,
predelava in trgovina z lesom d.o.o. Me-
dvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Seničica 1, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUŠTERŠIČ JANEZ, Seni-

čica l, 1215 MEDVODE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; ŠUŠ-
TERČIČ MARIJA, SENIČICA 1, 1215 MED-
VODE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6014
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13064 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/18389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SERA podjetje za servisiranje
kmetijskih strojev, trgovino in zastopa-
nje, d.o.o. Ljubljana, Ježica 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ježica 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVBELJ BRANKO, JEŽICA

22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6015
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13065 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18391/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALCONA trgovsko podjetje,
d.o.o., Trzin, Mengeška 21a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mengeška 21 a, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORELC ALENKA, MEN-

GEŠKA 21 A, 1236 TRZIN, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6016
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13066 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/18416/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OLTINA trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Kamniška 59, Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamniška 59, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OŠEP LJILJANA, KAMNI-

ŠKA 59, 1234 MENGEŠ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6017
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13067 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/18419/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BINOP trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Mengeš, Kamniška 59

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamniška 59, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OŠEP IVAN, KAMNIŠKA

59, 1234 MENGEŠ, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6018
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13068 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/18423/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIPPA oblikovanje, inovacije,
proizvodnja, pojektiranje, avtomatizaci-
ja, embalažni inženiring, storitve, d.o.o.
Trzin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 10, 1234 TRZIN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAPUŠEK JOŽE, CANKA-

RJEVA 10, TRZIN, 1234 MENGEŠ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6019
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13069 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18435/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KAMELEON TRADE trgovsko
podjetje, Ljubljana, Stožice 9, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stožice 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIŠEK MOJCA, STOŽICE

9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6020
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13070 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18442/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CARS ŠTOJS Storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ces-
ta v Gorice 22
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Gorice 22, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTOJS JANEZ, Cesta v Go-

rice 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6021
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13071 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: P.I.A. Posredovanje, Inženiring,
Aranžmaji d.o.o. Krožna pot 19B, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krožna pot 19B, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVUŠIĆ ANAMARIJA, Top-

niška 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6022
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13072 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18463/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5677459
Firma: MAXI SERVIS d.o.o., Polje 17,

Ljubljana Polje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Polje 17, 1260 LJUBLJANA

POLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENČINA MILENA, Polje

17, 1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 5.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6023
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13073 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17305/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RAZPOTJE Podjetje za trgovi-
no, gostinstvo, turizem d.o.o. Ljubljana -
Škofljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Orle 45, 1291 LJUBLJANA -
ŠKOFLJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČREŠNAR JOŽICA, Orle

45, 1291 LJUBLJANA-ŠKOFLJICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6024
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13074 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18478/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CVAR trgovina, proizvodnja,
uvoz in izvoz, d.o.o. Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grič, Cesta V/9, 1310 RIBNI-
CA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVAR MILAN, Grič V/9,

1310 RIBNICA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6025
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13075 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18521/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KALIFORNIJA podjetje za trgo-
vino in gostinstvo, d.o.o. Povšetova 71,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Povšetova 71, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.115,00 Sit
Ustanovitelji: MITIČ MIRO, Povšetova

71, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.105,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1992; MITIČ
ROBERT, Povšetova 71, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.010,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 4. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6026
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13076 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: P.C.P. proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Suhadolčano-
va 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Suhadolčanova 22, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POSAVEC RAJKO, Suha-

dolčanova 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6027
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13077 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18249/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: ELIZ Podjetje za izvajanje ins-
talacijskih del, inženiring in trženje,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trinkova 14, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BURGER MARTIN, TRIN-

KOVA 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6028
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13078 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BAJA Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in zastopanje d.o.o. Ljubljana,
Aljaževa 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Aljaževa 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BABIČ MIRAN, Aljaževa 13,

1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6029
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13079 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18260/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KIMEX storitve, trgovina, zas-
topanje in proizvodnja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lukovica 4, 1225 LUKOVICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUS KERSNIK JASMINA,

LUKOVICA 4, 1225 LUKOVICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6030
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13080 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18413/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAK - TRADE d.o.o. Ljubljana
podjetje za export-import in zastopanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maroltova 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKOVLJEVIĆ LJUBIŠA,

MAROLTOVA 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
7.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; JAKOVLJEVIĆ LJUBICA, MAROLTO-
VA 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6031
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13081 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HELEN’S Trgovsko in gostin-
sko podjetje, uvoz-izvoz, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot sodarjev 27, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVIČ ALENKA, Pot soda-

rjev 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6032
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13082 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18542/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOSIRNIK Podjetje za proizvo-
dnjo, trgovino, uvoz-izvoz, predelava, za-
stopstva in popravila, d.o.o. Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na zavrteh 6, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSIRNIK MIRJANA, Na

zavrteh 6, 1230 DOMŽALE, vložek:
3.920,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; KOSIRNIK ZVONE, Na zavrteh 6,
1230 DOMŽALE, vložek: 4.080,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6033
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13083 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FLERIN trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Ljubljanska cesta št.
42, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska cesta št. 42, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FLERIN URŠKA, Ljubljan-

ska c. 42, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6034
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13084 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18567/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SMEBA storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Mlakarjeva 8, Trzin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mlakarjeva 8, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMERAJC BARBARA, Me-

ngeška 51 a, 1234 TRZIN, MENGEŠ, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6035
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13085 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18632/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTAXUS podjetje za zunanjo
in notranjo trgovino d.o.o. Pod akacija-
mi 5 Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod akacijami 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILIČ LJUBO, Pod akaci-

jami 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6036
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13086 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KIKI-KERAM oblikovanje in sto-
ritve, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Djakovičeva 25, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MESERKO KATARINA,

Djakovičeva 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:

8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6037
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13087 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18649/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ČIGRA podjetje za proizvodnjo
in predelavo zunanjo in notranjo trgovi-
no, zastopanje in posredovanje, d.o.o.
Ljubljana, Šmartno

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajakaška 13, 1211 LJUBLJA-
NA-ŠMARTNO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČIŽMAN DAMJAN, Kajaka-

ška 13, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6038
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13088 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18670/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEAT podjetje za trgovino in
proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov
d.o.o., Ljubljana-Polje, Vevška 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vevška 19, 1260 LJUBLJANA-
POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKETIČ LILJANA, Vevška

19, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6039
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13089 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KAYO d.o.o., storitve, gostinst-
vo in trgovina Domžale, Dragomelj 113

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dragomelj 113, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELEPEC MATJAŽ, Drago-

melj 113, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6040
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13090 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SANT ANGELIKA Proizvodno
podjetje, d.o.o., Šmartno pri Litiji Valva-
zorjeva 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Valvazorjeva 7, 1275 ŠMART-
NO PRI LITIJI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAUPTMAN ROBERT, Val-

vazorjeva 7, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; HAUPTMAN MANTEL TADEJA,
Partizanska pot 3 a, 1270 LITIJA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-6041
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13091 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOMEHANIKA PUGELJ proi-
zvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Stara
cerkev, Breg 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Breg 6, 1332 STARA CERKEV
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUGELJ JOŽE, Breg 6,

1332 STARA CERKEV, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6042
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13092 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/18716/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ACIKO AND HRISTINA TRADE
Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino
in zastopanje d.o.o., Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šeškova 54, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐORDEVSKI VELIKO, Še-

škova 54, 1310 RIBNICA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992; FILI-
POVSKI ŽIVKO, Maršala Tita 1, TEARCE,
MAKEDONIJA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6043
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13093 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BENEDIČIČ Svetovanje za zd-
ravo življenje, d.o.o., Šmartno pri Litiji

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podroje 5, 1275 ŠMARTNO
PRI LITIJI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENEDIČIČ NIKOLAJ,

Podroje 5, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6044
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13094 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18747/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROMET IN TRANSPORT Ljub-
ljana d.o.o. Podjetje za založniško, izda-
jateljsko dejavnost, trgovino na debelo
in drobno, posredovanje v zunanjetrgo-
vinskem prometu

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Okrogarjeva 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRZEL GABRIJELA, Okroga-

rjeva 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6045
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13095 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18772/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BESA organizacija, prodaja,
posredništvo, svetovanje, uvoz-izvoz, za-
stopanje tujih firm, proizvodnja in storit-
ve, d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mengeška pot 3, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANIČ BREDA, Menge-

ška pot 3, 1241 KAMNIK, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6046
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13096 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18781/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOM’S servisiranje in montaža
hladilnih in točilnih naprav, Cesta
VIII/20-Rožna dolina, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta VIII/20-Rožna dolina,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUC TOMO, Cesta VIII/20,

ROŽNA DOLINA, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6047
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13097 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18866/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PEČKO storitve in trgovina
d.o.o., Višnja Gora, Dedni dol 34

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dedni dol 34, 1294 VIŠNJA
GORA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠČAK JOŽE, Marice

Komanove 4I, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-6048
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13098 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18867/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEGRA Trgovina na debelo in
drobno d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova 28, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRENKO IGOR, Kvedrova

28, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6049
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13099 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18870/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VASIST Podjetje za izobraže-
vanje, trgovino in storitve d.o.o., Vir pri
Stični 117, Ivančna Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vir pri Stični 117, 1295 IVAN-
ČNA GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PARADIŽNIK VLADIMIR, Vir

pri Stični 117, 1295 IVANČNA GORICA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6050
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13100 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A - 4 d.o.o., podjetje za trgovi-
no, promet in storitve, Ljubljana, Omer-
sova 50

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Omersova 50, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC TATJANA,

Omersova 50, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6051
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13101 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RODOS Podjetje za trgovino,
proizvodnjo, zastopanje in posredova-
nje, d.o.o. Cerknica, Primšarjeva 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Primšarjeva 3, 1380 CERKNI-
CA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RODOŠEK EDVARD, Pri-

mšarjeva 3, 1380 CERKNICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6052
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13102 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18887/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: Z.A. Podjetje za trgovino, mar-
keting in storitve, d.o.o., Ivančna Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnja Draga 20, 1295 IVA-
NČNA GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZELKO ANDREJ, SPOD-

NJA DRAGA 20, 1295 IVANČNA GORICA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6053
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13103 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18920/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FOX podjetje za proizvodnjo in
trgovino v notranjem in zunanjem pro-
metu, d.o.o. Hotimirova 11 Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hotimirova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LISJAK FRANC, Hotimiro-

va 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6054
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13104 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19127/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTO - TEK podjetje za avtose-
rvis in transport d.o.o. Mrzlo polje 3a,
Ivančna Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mrzlo polje 3 a, 1295 IVANČ-
NA GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVŠEK BRANE, Mrzlo po-

lje 3a, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3.
1992; KAVŠEK MARJETA, Mrzlo polje 3a,
1295 IVANČNA GORICA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-6055
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13105 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19160/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEHATRONSKI SISTEMI Pod-
jetje za razvoj in proizvodnjo visokih te-
hnologij in sistemov, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rodičeva 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEKLENIK JANEZ, Rodi-

čeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; VENGUST IVAN, Kidričeva 118,
1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 3. 1992; KAPLER
ALOJZ, Pod Akacijami 1, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 31. 3. 1992; KLANJŠČEK MIRKO, Le-
podvorska ul. 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; BUTALA PETER, Pod bresti 14,
1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 3. 1992; LOGAR BO-
JAN, Selanov trg 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; SLUGA ALOJZIJ, Pod vrbami 42,
1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 3. 1992; KASTELIC
SLAVKO, Dolenjska c. 45/f, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 3. 1992; KONJAJEV ANDREJ,
Valvazorjeva ul. 10, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6056
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13106 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19234/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLIMPP d.o.o., Ljubljana, Gra-
dbeništvo, svetovanje in trgovina, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cirila Kosmača 30, 1211
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO

Osnovni kapital: 134.300,00 Sit
Ustanovitelji: RAJTERIČ IVAN, Cirila Ko-

smača 30, 1211 ŠMARTNO POD ŠMAR-
NO GORO, vložek: 134.300,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je

registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6057
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13107 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19279/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LOTUS P.M. trgovsko podjetje,
Horjul, Žažar 16, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žažar 16, 1354 HORJUL
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIŠEK MARJAN, Žažar 16,

1354 HORJUL, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6058
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13108 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19304/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OBERGLAS Trgovina na debe-
lo in drobno d.o.o. TRBOVLJE, Partizan-
ska 30

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 30, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: OBERČKAL NENA, Trg F.

Kozarja 7, 1430 HRASTNIK, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6059
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13109 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19308/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MISTERIA trgovina, postredni-
štvo, storitve d.o.o., Ljubljana, Sojerjeva
21

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sojerjeva 21, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOJER FRANCI, Sojerjeva

21, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 7. 1992; MALI
TANJA, Tavčarjeva 22, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6060
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13110 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DEMINI podjetje za proizvod-
njo in storitve d.o.o., Dol pri Hrastniku

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot E. Hamerška 17, 1431
DOL PRI HRASTNIKU

Osnovni kapital: 120.138,50 Sit
Ustanovitelji: JAVORŠEK ROLANDO,

Pot E. Hamerška 17, 1431 DOL PRI HRA-
STNIKU, vložek: 60.069,25 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 20. 5. 1992; ČEPERLIN MAT-
JAŽ, Pod Javorjem 12, 1431 DOL PRI HRA-
STNIKU, vložek: 60.069,25 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 20. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6061
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13111 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19352/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZOCOM Trgovsko proizvodno
podjetje d.o.o., Radomlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pelechova 20 b, Preserje,
1235 RADOMLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZOBAVNIK ZDENKO, Pod

hribom 7, 1235 RADOMLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6062
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13112 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19353/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZORPLAST d.o.o., Proizvodnja,
servis, inženiring in trgovina, Šmartno
pri Litiji

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velika Kostrevnica 23, 1275
ŠMARTNO PRI LITIJI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAMAN NADA, Velika kost-

revnica 23, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vlo-
žek: 6.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992; ZAMAN LUDVIK, Velika kostre-
vnica 23, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6063
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13114 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18547/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZALA-SHOOP Podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo, zastopanje in posre-
dovanje, d.o.o., Cerknica, Petrovčičeva
ulica 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petrovčičeva ulica 9, 1380
CERKNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZALAR IRENA, Petrovičiče-

va ul. 9, 1380 CERKNICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6064
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13115 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18627/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MBM ARS Podjetje za inženiri-
ng in trgovino d.o.o. 61301 Krka, Znoji-
le pri Krki 23

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Znojile pri Krki 23, 1301 KRKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠLAMBERGER BREDA,

Znojile pri Krki 23, 1301 KRKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6065
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13116 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SENCOM podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, marketing in inženi-
ring, d.o.o. Horjul

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Horjul 244, 1354 HORJUL
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: INTIHAR MILOJKA-VIDA,

Horjul 244, 1354 HORJUL, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-

lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6066
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13117 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18851/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SAMSA izvoz-uvoz, proizvodnja
in trgovina na debelo in drobno, d.o.o.,
Ig, Škrilje 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škrilje 11, 1292 IG
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAMSA DRAGO-DUŠAN,

Škrilje 11, 1292 IG, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6067
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13118 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18877/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RECCOUNT podjetje za knji-
govodske storitve, storitve računalniške-
ga inženiringa, davčno svetovanje,
d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kokošnje 12, 1233 DOB PRI
DOMŽALAH

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CERAR FANI, Kokošnje

12, 1233 DOB PRI DOMŽALAH, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-6068
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13119 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEHNIX d.o.o., podjetje na de-
belo, gradbene in transportne storitve,
Ivančna Gorica, Mleščevo 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mleščevo 28, 1295 IVANČNA
GORICA

Osnovni kapital: 7.216.516,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRITOF MATJAŽ, MLEŠ-

ČEVO 28, 1295 IVANČNA GORICA, vlo-
žek: 5.504.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 25. 3. 1992; I.T.C. SRL INTERNATIO-
NAL TRADING COMPAY, Via Veldirivo 34,
TRST, ITALIJA, vložek: 1.712.516,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6069
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13120 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18898/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5621763
Firma: PROLEX Trgovina, proizvodnja

in turizem d.o.o. Logatec
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tovarniška 10, 1370 LOGA-

TEC
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLENC ANDREJ, PEHA-

ČKOVA 12, 1370 LOGATEC, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6070
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13121 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ATELJE ZU d.o.o. marketing,
trgovina, grafika Prešernova 25 61234
Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 25, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: URBIČ ZVONIMIR, Prešer-

nova 25, 1234 MENGEŠ, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992; ALIČ
DARJA, Prešernova 25, 1234 MENGEŠ,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6071
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13122 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18945/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOŠEC gostinstvo, trgovina in
prevozništvo, d.o.o., 61231 Ljubljana-
Črnuče, Podgorica 21

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgorica 21, 1231 LJUBLJA-
NA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠEC LADISLAV, Podgo-

rica 21, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6072
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13123 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18956/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LADO Podjetje za proizvodnjo
in trgovino v notranjem in zunanjem pro-
metu, d.o.o., Hotimirova 11, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hotimirova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: LISJAK LADISLAV, Hotimi-
rova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6073
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13124 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INŽENIRING BIRO ŠPORT LJU-
BLJANA projektiranje in opremljanje
športnih objektov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Korošci 14, 1117 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BORŠTNAR BOŠTJAN, Na

Korošci 14, 1117 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6074
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13125 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEGRAF export - import, d.o.o.
trgovina, turizem, proizvodnja, Ul. Malči
Beličeve 77, LJUBLJANA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Malči Beličeve 77, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERLAK MILAN, Ul. Malči

Beličeve 77, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6075
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13126 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UPIMA podjetje za proizvodnjo
kemično-kozmetičnih izdelkov, trgovina
in storitve, d.o.o. Ljubljana, Cesta 24.
junija št. 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 24. junija št. 7, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JORDOVIČ MAJDA, Pod

bresti 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 6.
1992; KAPLAN UROŠ, Cesta 24. junija 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 20.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 6. 1992; HROVAT
LEON, Cesta 24. junija 7, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 60.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6076
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13127 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SAMA Trgovsko podjetje d.o.o.
Trbovlje, Ul. španskih borcev 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. španskih borcev 4, 1420
TRBOVLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERCINA ALEKSANDER,

Ul. Španskih borcev 4, 1420 TRBOVLJE,
vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1992; MERELA FRANC, Zalog 1,
1281 KRESNICE, DOMŽALE, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992; MERELA KLEMEN, Zalog 1, 1281
KRESNICE, DOMŽALE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-

salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6077
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13128 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19519/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ICTAS FRUTA d.o.o., Ljubljana,
Grintovška 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grintovška 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ICTAS, D.O.O., LJUBLJA-

NA, GRINTOVŠKA 12, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 21. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6078
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13129 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EKO-TEH Ekološki servis d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Polhov Gradec 46 a, 1355 PO-

LHOV GRADEC
Osnovni kapital: 808.440,00 Sit
Ustanovitelji: JANKOVEC PAVEL, Polhov

Gradec 46a, 1355 POLHOV GRADEC, vlo-
žek: 607.290,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 7. 1992; JANKOVEC GREGOR, Pol-
hov Gradec 46a, 1355 POLHOV GRADEC,
vložek: 201.150,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 10. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6079
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13130 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KURENT Trgovsko in storitve-
no podjetje d.o.o. DOMŽALE

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska c. 65, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KURENT ALEKSANDER-

SAŠO, Ljubljanska c. 65, 1230 DOMŽALE,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 28. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6080
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13131 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19569/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FIL podjetje za instalacije cen-
tralne kurjave ter vodovoda, d.o.o. Ivan-
čna gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot na Vir 12, 1295 IVANČNA
GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEKAN FELIKS, Pot na Vir

12, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; LEKAN IRMA, Pot na Vir 12, 1295
IVANČNA GORICA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6081
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13183 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/07804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GOLDING trgovsko podjetje na
debelo in drobno, d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tunjiška mlaka 13, 1240 KA-
MNIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČIMŽAR JANEZ, Tunjiška

mlaka 13, 1240 KAMNIK, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 6. 1990; AR-
BAJTER MAKS, Godič 65/f, 1242 STAHO-
VICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6082
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13184 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/08340/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: YUNAC podjetje za elektron-
sko pošto, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova 39, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 36.000,00 Sit
Ustanovitelji: UNIVERZA EDVARDA KA-

RDELJA, INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamo-
va 39, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1990; UNI-
VERZA EDVARDA KARDELJA, Trg osvobo-
ditve 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 4.
1990; UNIVERZA V MARIBORU, RAČUNA-
LNIŠKI CENTER P.O., Smetanova 17,
2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 4. 1990; KEMIJSKI IN-
ŠTITUT BORIS KIDRIČ, Hajdrihova 19,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1990; SVEUČI-
LIŠNI RAČUNSKI CENTAR, Engelsova b.b.,
ZAGREB, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 10. 4. 1990; INSTITUT “ RUD-
JER BOŠKOVIĆ “, Bijenička 54, ZAGREB,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1990; ELEKTROTEHNIČKI FAKUL-
TET, Toplička b.b., SARAJEVO, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 4.
1990; IRIS ENERGOINVEST, Gunduličeva
62, SARAJEVO, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 4. 1990; ELEKTRO-
TEHNIČKI FAKULTET, Bulevar revolucije
73, BEOGRAD, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6083
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13185 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/08478/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JEHONA trgovsko, proizvodno
in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moše Pijade 32, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: MESUT AJDINI, Vojkova

50, 1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6084
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13186 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/08665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EUROTAS d.o.o., export-impo-
rt, Cesta talcev 4, Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta talcev 4, 1215 MEDVO-
DE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROTOVNIK MARJETA, Ce-

sta talcev 4, 1215 MEDVODE, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 10.
1990; MENEGALIJA STANISLAV, Cesta ta-
lcev 4, 1215 MEDVODE, vložek: 1.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6085
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13187 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/08920/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOMA-TRADE podjetje za pre-
vozništvo, trgovino, export-import, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rafolče 42, 1225 LUKOVICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSMATIN MILAN, Rafol-

če 42, 1225 LUKOVICA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 5. 1990; KO-
SMATIN ANTONIJA, Rafolče 42, 1225 LU-
KOVICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 20. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6086
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13188 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/08710/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGENCIJA CIMPERMAN pod-
jetje za inženiring, marketing, svetova-
nje in organizacijo, d.o.o., Veliki Oso-
lnik, Rob

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veliki Osojnik 19, 1314 ROB
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIMPERMAN ANDREJ, Te-

sarska 5b, 1330 KOČEVJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6087
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13189 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/09323/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FINE SPRING trgovsko in pos-
redniško podjetje, d.o.o., Ljubljana, Uli-
ca Pohorskega bataljona 101

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Pohorskega bataljona
101, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARN DUNJA, Ul. Pohor-

skega bataljona 101, 1000 LJUBLJANA,
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vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6088
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13190 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/09363/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAVIS storitveno trgovinsko
podjetje, d.o.o., Šmartno pod Šmarno
goro, Cesta Cirila Kosmača 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Cirila Kosmača 28,
1211 ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALJANČIČ JANEZ, Cesta

Cirila Kosmača 28, 1211 LJUBLJANA ŠMA-
RTNO, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6089
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13191 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/09402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADVANTAGE Podjetje za trgov-
ske, posredniške, proizvodne in storit-
vene dejavnosti, d.o.o., Kamnik, Menin-
ska ulica 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Meninska ulica 9, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDEC ANDREJ, Meninska

ulica 9, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6090
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13198 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12088/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ODMEV d.o.o., kvantitativne
analize in raziskave, Ljubljana, Tržaška
49

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 49, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMBERGER ANTON,

Tržaška 49, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6091
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13199 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12119/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SPEEDY gostinsko in turistič-
no podjetje d.o.o., Ljubljana, Draga 28b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Draga 28b, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRAJER MARKO, Gola

Loka 12, 1296 ŠENTVID, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1991; PO-
GAČAR TOMAŽ, Zofke Kvedrove 28, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 27. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6092
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13200 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12128/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARROW podjetje za trgovino,
uvoz-izvoz in storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg okroberske revolucije 16,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAGER BOJAN, Trg oktob-

rske revolucije 16, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6093
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13201 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12132/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SMELL proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČAMERNIK TOMAŽ, Vaga-

jeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1991; ŠEBENIK DUŠAN, Spodnji Rudnik,
C 5/14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6094
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13202 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12147/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRADE LINE trgovina, uvoz -
izvoz d.o.o., Ljubljana, Stegne 27

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERIHA BORUT, Papirni-

ški trg 15, 1211 LJUBLJANA-POLJE, vlo-
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žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6095
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13203 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M.D.R. trgovsko in gostinsko
podjetje d.o.o., Kresnice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ribče 50, 1281 KRESNICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOKALJ METOD, Ribče

50, 1281 KRESNICE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6096
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13204 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12169/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAPER CLUB trgovsko podjet-
je d.o.o., Ljubljana, Litijska 51

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Litijska 51, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠENICA JOŽEF, Na jami

9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6097
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13205 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12204/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: L & V trgovina, gostinstvo in
avto servisne storitve, d.o.o., Medvode,
Kržišnikova 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kržišnikova 8, 1215 MEDVO-
DE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNIFIC TOMAŽ, Kržišniko-

va 8, 1215 MEDVODE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1991; SE-
RŠEN VITA, Kržišnikova 8, 1215 MEDVO-
DE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6098
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13206 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RATEX podjetje za trgovino in
obdelavo podatkov, d.o.o., Beblerjev trg
št. 12, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bablerjev trg 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RALIČ MIODRAG, Bebler-

jev trg št. 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6099
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13207 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12219/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RUCO podjetje za gradbeno,
trgovinsko in storitveno dejavnost,
d.o.o., Lukovica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnje Koseze 15, 1225 LU-
KOVICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMPARE RAJKO, Spod-

nje Koseze 15, 1225 LUKOVICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6100
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13208 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12234/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SOMRAK trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kotnikova 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOMRAK ALEŠ, Partizan-

ska c. 21, 1294 VIŠNJA GORA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6101
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13209 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12235/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MW trgovina na debelo in dro-
bno d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prušnikova 54, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: WEBER MARKO, Prušni-

kova 54, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 4. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6102
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13210 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12236/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GOGI trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Grablovičeva
38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grablovičeva 38, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOGNJAVEC BOJAN, Gra-

blovičeva 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1991; GOGNJAVEC MARJANA, Grablovi-
čeva 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6103
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13211 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12249/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRENO gostinsko podjetje,
d.o.o., Trzin, Blatnica 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Blatnica 16, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NIKOLIČ MARIJA, Borov-

ška 61, 4280 KRANJSKA GORA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6104
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13212 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12254/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VALENTY trgovsko podjetje,
d.o.o., Litija, Predilniška 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Predilniška 3, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MANDIČ JELA, Predilniška

3, 1270 LITIJA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6105
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13213 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12262/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARCONI trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Šmartinska c. 64, Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska c. 64, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKOSAV MARJAN, KAJU-

HOVA 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6106
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13214 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12263/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: C & TRADE trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje cesta VI/16, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEGLAR MARIJA, Polje ce-

sta VI/16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6107
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13215 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COTTEM-ADRIA uvoz-izvoz
d.o.o., Ljubljana, Titova 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: TUFNEL PROPERTIES

LTD., Boul Prince Henri L-1724, LUXEM-
BURG, vložek: 8.100,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 3. 1991; ZVONAR LUDVIK, Ca-
nkarjeva 16, 4240 RADOVLJICA, vložek:
450,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1991; ZRIM MILAN, Beethovnova 14,
1000 LJUBLJANA, vložek: 450,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6108
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13216 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CACADU “ G “ podjetje za or-
ganizacijo, kulturno izobraževalnih de-
javnosti in posredovanje, d.o.o., Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prelovškova 2, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LACKOVIČ GORAN, Prelo-

vškova 2, 1234 MENGEŠ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 2.
1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6109
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13217 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEGA MARIN trgovina, projek-
tiranje in inženiring d.o.o. Ljubljana, Jur-
čičev trg 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jurčičev trg 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLAKAR BOŠTJAN, Pre-

šernova 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6110
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13218 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12300/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MODES podjetje za šivanje in
trgovino d.o.o., Medvode, Gorenjska c. 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorenjska c. 5, 1215 MEDVO-
DE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVDIČ AZIZ, Klanska 7,

1215 MEDVODE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 4. 1991; AVDIČ NIS-
VETA, Klanska 7, 1215 MEDVODE, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6111
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13219 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12307/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FERPO-S trgovsko podjetje
d.o.o., Paradišče 11, Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Paradišče 11, 1290 GROSU-
PLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOKAR MARJAN, Para-

dišče 11, 1290 GROSUPLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6112
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13220 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SATI transportna sredstva in
oprema d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 52

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. bratov Učakar 52, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 300.000,00 Sit
Ustanovitelji: LJUBLJANSKA BANKA

D.D., TRG REVOLUCIJE 2, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 150.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 28. 2. 1991; TEHNO IMPEX
P.O., KERSNIKOVA 2, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 150.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 28. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6113
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13221 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12318/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SNIP trgovina, tehnično risa-
nje, modno krojenje, šivanje, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smrtnikova 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOTLAR MILKO, Smrtniko-

va 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1991; SO-
TLAR ZDENKA, Smrtnikova 3, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 14. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6114
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13222 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12319/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GOOL trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Leninov trg 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUC DUŠICA, Leninov trg

18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 4. 1991; PI-
JETLOVIČ ŽELJKO, Leninov trg 18, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 17. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6115
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13223 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12335/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RISK IN FINANCE d.o.o., finan-
čni in računalniški inženiring, Ljubljana,
Ziherlova 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Ziherlova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOJANOVSKI DAME, Zi-

herlova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6116
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13224 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12336/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALFA SCORPI d.o.o., Ljublja-
na, podjetje za šport in rekreacijo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kosmačeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLAGUS IVAN, Kosmače-

va 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6117
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13225 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12342/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GENERAL-COMMERCE EXPO-
RT-IMPORT-REEXPORT podjetje za trgo-
vino, zunanje-trgovinski promet in uslu-
ge, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 166, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GENERAL COMMERCE

EXPORT IMPORT, Albanske spomenice 19,
BEOGRAD, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 18. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6118
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13226 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TURKMEN-SLOV export-impo-
rt, d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 116, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BACHIR ALI, Rail št. 4 Ale-

ppo, SIRIJA, vložek: 7.200,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 4. 4. 1991.

Sr-6119
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13227 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEHNO-SCHARA trgovina na
debelo in drobno d.o.o. Ljubljana, Tres-
tenjakova 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trstenjakova 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALEKSOV LILIJANA, Bjedi-

čeva 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 4.
1991; ŠTAMCAR NADA, Trstenjakova 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6120
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13228 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HARRY B. BOLKOVAC TRADI-
NG COMPANY trgovsko podjetje, d.o.o.,
Zagorje, Pintarjeva ulica 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pintarjeva ul. 15, 1410 ZA-
GORJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HARRY B. BOLKOVAC, Si-

lberdistel Str. 67, MUNCHEN, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6121
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13229 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/12371/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CAARTA trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o., Ljubljana, Trstenjakova
1A

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trstenjakova 1A, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROBLEK KARMEN, Trste-

njakova 1a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5.
1991; PETERNEL IZTOK, Zg. Pirniče 109,
1215 MEDVODE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6122
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13271 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09434/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTO VIDMAR prodaja, pred-
elava, svetovanje, posredovanje, avto-
mehanične usluge, izposojanje, uvoz-iz-
voz, zastopanje tujih firm, d.o.o., Kam-
nik, Streliška 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Streliška 6, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDMAR ANTON, Streliška

6, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 9. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6123
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13272 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRO.ING turistični inženiring,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 11, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽONTA NADA, Avšečeva

20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1990; KOC-
JAN FRANC, Gabrov trg 7, 1260 LJUBLJA-
NA-POLJE, vložek: 1.700,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 15. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6124
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13273 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09478/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠPORT AS Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Černetova 31

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Černetova 31, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OPEKA FRANC, Tugomer-

jeva 51, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10.
1990; PIRC ROBERT, Mlakarjeva 7, 1240
KAMNIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 25. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6125
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13274 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ESTETICA export-import, d.o.o.
Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slamnikarska 1/2, 1230 DO-
MŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAVBI MIHAELA, Pšajnovi-

ca 3, 1219 LAZE V TUHINJU, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6126
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13275 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09498/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZOYA d.o.o., Podjetje za trgo-
vino in proizvodnjo Cesta komandanta
Staneta 18, Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta komandanta Staneta
18, 1270 LITIJA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONJAR ZDENKA, Cesta

komandanta Staneta 18, 1270 LITIJA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6127
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13276 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŽELES podjetje za proizvod-
njo, prodajo in predelavo lesa in lesnih
izdelkov, d.o.o., Vrhnika, Na zelenici 3 b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na zelenici 3 b, 1360 VRHNI-
KA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SPALEVIČ MILO, Na zele-

nici 3 b, 1360 VRHNIKA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6128
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13277 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09537/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POLITICON Podjetje za politič-
no, finančno in ekonomsko svetovanje
d.o.o., Vošnjakova 8, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vošnjakova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLENC JANEZ, Vošnja-

kova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6129
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13278 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09538/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ASTIK Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in zastopstvo, d.o.o. Kisovec,
Rudarska cesta 3/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rudarska cesta 3/a, 1412 KI-
SOVEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: BAŠ ZDENKA, Ribnik 8,
1412 KISOVEC, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6130
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13279 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09544/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5462240
Firma: SAM 3 zaključna dela v grad-

beništvu, trgovina, proizvodnja in storit-
ve d.o.o., Ljubljana, Šmartinska c. 152

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska c. 152, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANDRIČ SREČO, Cheng-

dujska 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6131
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13280 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09587/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ITD družba za trgovino z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi ter drugi-
mi storitvami, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moša Pijade 38, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SELAN IGOR, Dobrunjska

36 d, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 6. 1990; TE-
ODOROVIČ IRENA, Reboljeva 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 26. 6. 1990; TEODOROVIČ
DRAGO, Frankovo naselje 43, 4220 ŠKO-
FJA LOKA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 26. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6132
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13281 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09608/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NAVA trgovina in turizem,
d.o.o. Ljubljana, Vodnikova 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONRAD DUŠAN, Šišen-

ska 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 9.
1990; ŽETKO IGOR, Kidričeva 28, 6000
KOPER, vložek: 20.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 24. 9. 1990; ŽIVEC VOJKO,
Grudnova 19, 6330 PIRAN, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 9.
1990; BOLE JOŽEF, Hrovatini 83, 6280
ANKARAN, vložek: 20.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 24. 9. 1990; VIDIČ BRU-
NO, Bratov Učakar 8, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 24. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6133
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13282 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GROS - EX & CO družba za zu-
nanjo in notranjo trgovino, storitve in
inženiring d.o.o., Rožna dolina 9, Grosu-
plje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina 9, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGAČAR ANTON, Ljub-

ljanska 4F, 1290 GROSUPLJE, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 11.
1990; FRBEŽAR IVAN, Levstikova 7, 1290

GROSUPLJE, vložek: 500,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 18. 11. 1990; GRIL AVGUST,
Rožna dolina 10, 1290 GROSUPLJE, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1990; AMBROŽIČ ANDREJ, Jakh-
lova 9, 1290 GROSUPLJE, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6134
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13283 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09664/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STAMENKOVIC trgovsko pod-
jetje, Logatec, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pavšičeva 32, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STAMENKOVIĆ BRATIS-

LAV, Pavšičeva 32, 1370 LOGATEC, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6135
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13284 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09694/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTERNOS trgovina in sveto-
vanje, d.o.o., Medvode, C. ob Sori 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. ob Sori 11, 1215 MEDVO-
DE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMŠIČ MITJAN, Vrtnar-

ska pot 15, 1370 LOGATEC, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 10.
1990; TOMŠIČ ROK, Tržaška c. 9, 1370
LOGATEC, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 10. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
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nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6136
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13285 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09699/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDIK Informacijska in trgov-
ska dejavnost d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot k ribniku 26, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZRNEC IRENA, Kozina

1/b, 6240 KOZINA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6137
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13286 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09713/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LVH trgovina in druge storitve,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trpinčeva 96/b, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HERMAN LEON, Trpinče-

va 96/b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6138
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13287 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09727/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AA KONS arhitekturni atelje,
d.o.o., Ljubljana, Titova 59

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 59, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHELIČ MILAN, Peričeva

22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6139
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13288 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CORTO-MALTESE zasebno
podjetje za založniško in trgovinsko de-
javnost, d.o.o., Povšetova 78, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Povšetova 78, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BABAČIČ-BUČAR LIDIJA,

Povšetova 78, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6140
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13289 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09747/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ART LINEA trgovina na debelo
in drobno, izvoz-uvoz, inženiring, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ižanska cesta 208/a, 1108
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLINŠEK JANA, Strahomer

36, 1292 IG, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 15. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6141
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13290 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09782/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FOTO PRO video, trgovina, se-
rvis, zastopstva d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FABJAN UROŠ, Mesesne-

lova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 11.
1990; ZEILHOFER NINA, Gregorčičeva 11
a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 11. 1990; BESENI-
ČAR JANEZ, Rožna dolina, Cesta III. št. 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6142
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13291 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AUTO WERKE podjetje za trgo-
vino in storitve, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štepanjska c. 18/a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VEŠLIGAJ MARTIN, Štepa-

njska c. 18 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.020,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 7.
1990; LAZAR MIRJAM, Gregorčičeva 20,
4240 RADOVLJICA, vložek: 980,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6143
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13292 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09879/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: N E W d.o.o., proizvodno in tr-
govsko podjetje Ljubljana, Kavčičeva uli-
ca 13 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kavčičeva ulica 13 a, 1230
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRAHIM DEMI, Črtomiro-

va 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6144
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13293 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09880/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SMOLEX podjetje za zastopa-
nje in posredovanje, d.o.o. Ljubljana, Trg
prekomorskih brigad 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg prekomorskih brigad 6,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMOLE BRANKA, Trg pre-

komorskih brigad 6, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6145
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13294 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09884/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LETT Podjetje za trgovino na
debelo in drobno, gostinstvo in turizem
d.o.o. Ljubljana, Letališka 33

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 33, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: MATOH MARKO, Hranilni-

ška 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.050,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 11. 1990;
PODBOJ MARKO, Hranilniška 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.050,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 14. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6146
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13295 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09885/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CAST agencija za ekonomsko
propagando, d.o.o., Celovška 25, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 25, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAKS trgovsko-proizvodno

podjetje, import-export- kooperacija, mar-
keting-ekonomski inženiring d.o.o., Kidriče-
va 30, 1234 MENGEŠ, vložek: 1.300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1990; NI-
KOLIČ SIMONA, Adamičeva 9, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6147
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13296 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09890/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARKTA-KANDORFER import,
export, marketing d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAVBI MARJAN, Zbilje

12/B, 1215 MEDVODE, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1990; WEI-
SS BOJAN, Polanškova 33, 1231 LJUB-
LJANA-ČRNUČE, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 12. 1990; DOLINAR
DUŠAN, Goričane 60, 1215 MEDVODE,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 12. 1990; KANDORFER ALEŠ, Titova
6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6148
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13297 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09904/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AKADEMSKA ZALOŽBA podje-
tje za založniško in grafično dejavnost,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska c. 43, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAGAJNA BOŽIDAR, Ul.

Gubčeve brigade 27, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1990; TORI FRANC, Ižanska 200,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6149
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13298 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIRAT hitra dostava na dom,
d.o.o. Ljubljana, Kogojeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kogojeva 4, 1000 LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUDOLIN ALAN, Kogojeva

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1990; KLINC
MARKO, Kogojeva 4, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6150
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13299 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09917/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZOLO trgovsko podjetje, d.o.o.
Vrhnika, Mokrice 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mokrice 9, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LONČAR ZORAN, Mokri-

ce 9, 1360 VRHNIKA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6151
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13300 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09928/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŽAGA JARŠE Podjetje za proiz-
vodnjo žaganega lesa, d.o.o. Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zg. Jarše 62, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADULOVIČ ILIJA, Cesta

8. julija 4, 1234 MENGEŠ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6152
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13301 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LAKIN Lakirniški inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOČNIK LUKIČ VLADIMIR,

Polje cesta XXX/10, 1260 LJUBLJANA-PO-
LJE, vložek: 980,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 10. 12. 1990; LOVEC ANTON, Litijska
281 A, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE, vlo-
žek: 1.020,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6153
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13302 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09944/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŽIŽA Trgovina, promet in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana Tržnica Moste, Za-
loška 55

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržnica Moste, Zaloška 55,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIŽEK DUŠAN, Leninov trg

3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 11. 1990; K 5
trgovina in storitve d.o.o., Rozmanova 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6154
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13303 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09946/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GUTENBERG Podjetje v zaseb-
ni lastnini za kulturno in informacijsko
dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Parmova 41

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KABASHI SALIH, Gospos-

vetska 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6155
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13304 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09954/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAKOS trgovina in inženiring,
d.o.o., Clevelandska ul. 29, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Clevelandska ul. 29, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRAMPUŠ MITJA, Clevela-

ndska ul. 29, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6156
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13305 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09956/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ECCO Pleskarsko in trgovsko
podjetje, d.o.o. Ljubljana, Velika čolnar-
ska 10
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velika čolnarska 10, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 67.000,00 Sit
Ustanovitelji: FALETIČ RAJKO, Velika

čolnarska 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
33.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 11.
1990; FALETIČ DUŠICA, Smrjene 70,
1291 ŠKOFLJICA, vložek: 33.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6157
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13306 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/09987/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADRIA INVEST mednarodno
podjetje za marketinški, finančni in gra-
dbeni inženiring d.o.o., Ljubljana, Tesar-
ska 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tesarska 14, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.020,00 Sit
Ustanovitelji: IVANKOVIČ MRIJAN, Asa

pp 4288, ŠVEDSKA, vložek: 668,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 10. 1990; SMIR-
ČIĆ KATICA, Blaža Valjina 12, ZADAR, vlo-
žek: 676,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 10. 1990; OMAN IGOR, Tesarska 14,
1000 LJUBLJANA, vložek: 676,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6158
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13307 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/10030/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: P & P TRADE gostinstvo, trgo-
vina in turizem, d.o.o., Medvode, Verje 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Verje 6, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: PRUDIČ FRANC, Verje 6,
1215 MEDVODE, vložek: 1.020.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1990;
PRUDIČ MARJETA, Verje 6, 1215 MED-
VODE, vložek: 980,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6159
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13308 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/10042/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JOSUMI FOOD d.o.o., proizvo-
dnja in promet prehrambenih izdelkov,
Kidričeva 30, Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 30, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUŠTERIČ MITJA, Kajuho-

va 10, 2000 MARIBOR, vložek: 990,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1990; JO-
SIČ DRAGAN, Jeretova 1, PULA, vložek:
1.020,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1990; MILIVOJEVIČ MIODRAG, Titova 289,
1000 LJUBLJANA, vložek: 990,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6160
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13309 z dne 13. 12.
1999 pod št. vložka 1/10052/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEOMAR podjetje za gostinst-
vo, turizem in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Rožna dolina, Cesta IX/3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina, Cesta IX/3,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRGAN MARSILIJA, Rož-

na dolina, Cesta IX/3, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 12. 1990; DRGAN LEONARA, Knezova

6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6161
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13310 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10072/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRINGO zunanja in notranja tr-
govina, gostinstvo in inženiring, d.o.o.
Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Groharjeva 18, 1241 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POŽAR NEVA, Groharjeva

18, 1240 KAMNIK, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990; POŽAR
ALEKSANDER, Groharjeva 18, 1240 KAM-
NIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6162
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13311 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RCOM telekomunikacijske sto-
ritve d.o.o. Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Nikole Tesla 6, 1230 DO-
MŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUČMAN MARKO, Ul. Ni-

kole Tesle 6, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6163
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13312 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LAKOS podjetje za proizvod-
njo kemičnih izdelkov, trgovino in storit-
ve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 54, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAKOTA ZAIM, Kmečka pot

30, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 5. 1990; LA-
KOTA ADELA, Kmečka pot 30, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 28. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6164
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13313 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10089/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DE - ELKO Uvozno izvozna tr-
govina na debelo in drobno d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Archinetova 17/3, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEČMAN VOJTEH, Archi-

netova 17/3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6165
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13314 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10090/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: 2MC d.o.o., papirna galantari-
ja, trgovina in inženiring, Zlatek 61,
1117 Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zlatek 61, 1117 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERHAR MOJCA, Mede-

nska c. 3, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 8. 1990; CEVC URBAN, Zlatek 61,
1117 LJUBLJANA-DRAVLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6166
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13315 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/10100/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EMONGRAD podjetje za grad-
beni izvajalski inženiring, d.o.o. Ljublja-
na, Cesta v Mestni log 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Mestni log 38, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 15.000,00 Sit
Ustanovitelji: DARMANOVIĆ MOJSIJE,

Bratovševa ploščad 26, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 15.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 19. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6167
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13316 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10135/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CEGRAL-EXIM trgovsko podje-
tje, d.o.o., Mengeš, Slamnikarska 27

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slamikarska 27, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIŠAK RADOVAN, Slamni-

karska 27, 1234 MENGEŠ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 11.
1990; ČRNUGELJ MARKO, Rakefova 41,
1236 TRZIN, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 24. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6168
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13317 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UTI Trgovina na debelo in dro-
bno d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MANDIĆ LJILJANA, Karde-

ljeva ploščad 12, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6169
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13318 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10150/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PERKO Trgovsko-gostinsko
podjetje, d.o.o. Ljubljana, Grubarjevo na-
brežje 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grubarjevo nabrežje 16, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERKO BOŠTJAN, Gruba-

rjevo nabrežje 16, 1000 LJUBLJANA, vlo-
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žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6170
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13319 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGARICUS podjetje za proiz-
vodno, trgovinsko in zunanjetrgovinsko
dejavnost, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lukovica 35, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOSCHITZKY IGOR, Lu-

kovica 35, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 11.
1990; KRSTIČ DRAGAN, Bevkova 7, 1240
KAMNIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 21. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6171
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13320 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BAUINVEST izvajanje investici-
jskih del Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leskoškova ul. 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVANOVIČ VOJISLAV, Bi-

zovik 85, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-

ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6172
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13321 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10187/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRIUMF podjetje za trgovino,
računalništvo, inženiring in organizaci-
jo, d.o.o., Vrhnika, Delavsko naselje 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Delavsko naselje 20, 1360
VRHNIKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRUDEN ANDRAŽ, Delav-

sko naselje 20, 1360 VRHNIKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 11.
1990; KADIVEC JANEZ, Sodnje Pirniče 21
b, 1215 MEDVODE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6173
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13322 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10190/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEKAS Trgovsko podjetje
d.o.o., BTC Javna skladišča, Šmartinska
152, Ljubljana, Hala 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BTC, Šmartinska 152, Hala 8,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMREKAR EDO, Berčiče-

va 2 c, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 12. 1990; SM-
REKAR ANA, Berčičeva 2 c, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6174
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13323 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: METHOD d.o.o., podjetje za ra-
zvoj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jezero 9, 1352 PRESERJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URŠIČ MARKO, Jezero 9,

1352 PRESERJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6175
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13324 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10209/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRMAC trgovina, marketing,
izobraževanje, svetovanje, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Igriška 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRAB FATUR FRIDERIKA,

Pod hrasti 50, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1990; SEVER ERŽEN ŽIVA, Ulica bratov
Učakar 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6176
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13325 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10213/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GALAXY Proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o. Logatec, Vodovod-
na 6 b
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodovodna 6 b, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OGRIN NADA, Vodovodna

6 b, 1370 LOGATEC, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6177
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13326 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10216/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEMCO podjetje za storitvene
dejavnosti, d.o.o., Rimska cesta 50, Bo-
rovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rimska cesta 50, 1353 BO-
ROVNICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CERK LUČKA, Rimska ce-

sta 50, 1353 BOROVNICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 11.
1990; CERK SUZANA, Rimska cesta 50,
1353 BOROVNICA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6178
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13327 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10232/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GLOBO podjetje za posredo-
vanje in trgovino, d.o.o., Stara cesta 34,
Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stara cesta 34, 1360 VRHNI-
KA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STAMATOVIČ TOMO, Gra-

dišče 17/b, 1360 VRHNIKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6179
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13328 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10237/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DELGRAF grafični in računa-
lniški inženiring ter posredovanje d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mali trg 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DROZG TOMAŽ, Sloven-

ska 38, 2109 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 6. 1990; SI-
TAR IGOR, Strossmajerjeva 20, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 12. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6180
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13329 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIOHIT PLUS trgovina in storit-
ve, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije bb

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg revolucije bb, 1420 TR-
BOVLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MISIMI ABDILČERIM, Trg

svobode 24, 1420 TRBOVLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6181
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13330 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10247/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SELLES zaključna dela v grad-
beništvu, d.o.o., Ljubljana, Kardeljeva
cesta 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kardeljeva cesta 11, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURIČ IZTOK, Kardeljeva

cesta 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6182
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13331 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10264/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAJČ-COMMERCE podjetje za
komercialne storitve in trgovino d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 87

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 87, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIVEC ANTON, Celovška

87, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6183
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13332 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 1327

Firma: DELFIN d.o.o. trgovsko podjet-
je, d.o.o., Štefanova 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štefanova 15, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILENKOVIČ SAŠO, Šte-

fanova 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 12.
1990; RAŠOVIĆ PETER, Kremžarjeva 14,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6184
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13333 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OKREŠELJ podjetje za trgovi-
no, izdelovanje usnjenih izdelkov in
uvoz-izvoz d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska c. 18, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SENOŽETNIK FRANC, Tru-

barjeva 91, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6185
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13334 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOPS’S storitve, trgovina, turi-
zem, d.o.o. Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg zbora odposlancev 47,
1330 KOČEVJE

Osnovni kapital: 2.500,00 Sit
Ustanovitelji: PLETERSKI STANKO, Kid-

ričeva 7, 1330 KOČEVJE, vložek:

1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12.
1990; OFAK MARKO, Mestni log II/6,
1330 KOČEVJE, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 12. 1990; STRUNA
DUŠAN, Stara Cerkev 78, 1332 STARA CE-
RKEV, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 12. 1990; MALNAR ZVONE,
Breg 24, 1332 STARA CERKEV, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6186
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13335 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10391/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: K & K & K Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Marice Kovačeve 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marice Kovačeve 6, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAPLAN BOJAN, Marice

Kovačeve 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6187
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13336 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10489/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VA-MO trgovsko podjetje d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škrabčeva 23 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOHORIČ VLASTA, Škra-

bčeva 23a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6188
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13337 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10571/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAWI agencija za trgovino, tu-
rizem in proizvodnjo, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nazorjeva 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRAK JANEZ, Mrzelova 9,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6189
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13338 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10595/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANA-KONTO poslovni in kome-
rcialni inženiring, d.o.o., Šentvid pri Sti-
čni 3a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šentvid pri Stični 3a, 1296
ŠENTVID PRI STIČNI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUČEK FRANJO, Šentvid

pri Stični 3a, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1990; OMAHEN ANA, Cesta 2,
8213 VELIKI GABER, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-6190
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13339 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGOPROMT Trgovina, servis,
gostinstvo in storitve, d.o.o. Šmarje -
Sap, Veliki vrh 23

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veliki vrh 23, 1293 ŠMARJE -
SAP

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAKRAJŠEK DARJA, Veliki

vrh 23, 1293 ŠMARJE - SAP, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1990; ZAKRAJŠEK DRAGO, Veliki vrh 23,
1293 ŠMARJE - SAP, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6191
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13340 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SK TRADE d.o.o., inženiring,
marketing, proizvodnja

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savlje 58, 1113 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SITAR VALENTIN, Savlje

58, 1113 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1990; KU-
NAVER JANEZ, Savlje 105, 1113 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6192
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13341 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10726/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: K V O T d.o.o. zastopanje in
trgovina, Pijava Gorica 88, Škofljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pijava Gorica 88, 1291 ŠKO-
FLJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRDIN FRANC, Kamnogo-

riška 41, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1990; BOŽIČ VOJKO, Pijava Gorica 88,
1291 ŠKOFLJICA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6193
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13342 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VEJA podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hribska pot 2, 1290 GROSU-
PLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAHALJ VERICA, Hribska

pot 2, 1290 GROSUPLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6194
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13343 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10772/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MTM gostinstvo in trgovina,
d.o.o., Vrhnika, Kurirska pot 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kurirska pot 8, 1360 VRHNI-
KA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEJIĆ TOMISLAV, Kurirska

pot 8, 1360 VRHNIKA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6195
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13344 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10775/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MMB Podjetje za zaključna
dela v gradbeništvu, trgovina in turizem
d.o.o. Kočevje, Heroja Marinclja 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Heroja Marinclja 6, 1330 KO-
ČEVJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAUER MARJAN, Heroja

Marinclja 6, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12.
1990; BAUER MARIJA, Heroja Marinclja 6,
1330 KOČEVJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6196
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13345 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10793/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HRASTAR Proizvodnja, trgovi-
na in osebne storitve, Ljubljana, Kante-
tova 1, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kantetova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KREJČI HRASTAR MAR-

JETA, Kantetova 1, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 1. 1991; HRASTAR MILAN, Kantetova
1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6197
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13346 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10796/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MACOM podjetje za ekonom-
ske storitve in trgovino, d.o.o. Dobrova,
Devce 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Devce 8, 1356 DOBROVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAČEK GABRIJEL, Devce

8, 1356 DOBROVA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6198
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13347 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZIIP trgovsko storitveni inženi-
ring, d.o.o., Lavrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Babnogoriška c. 42, Lavrica,
1291 ŠKOFLJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEH PETER, Babnogori-

ška cesta 42, Lavrica, 1291 ŠKOFLJICA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6199
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13348 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10818/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KIMY trgovsko in posredniško
podjetje, d.o.o., Borovak 3, Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Borovak 3, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORIMŠEK MIRO, Boro-

vak 3, 1270 LITIJA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6200
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13349 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/10833/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SMER Podjetje za projektira-
nje in management aero športov, rekre-
acije in turizma, d.o.o., Ljubljana, Par-
mova 41

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 3.139.137,00 Sit
Ustanovitelji: AEROKLUB LJUBLJANA,

Parmova 41, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.137.137,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1991; GAURA d.o.o. Ljubljana, Ri-
mska 7a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1991; BELEC TEOBALD, Bežigrad 25,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6201
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13350 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10868/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EKA podjetje za proizvodnjo
kovinskih izdelkov, d.o.o., Stari trg pri
Ložu, Pudob 33

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pudob 33, 1386 STARI TRG
PRI LOŽU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARTINČIČ VINCENCIJ,

Pudob 33, 1386 STARI TRG PRI LOŽU,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6202
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13351 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EKA CO podjetje za trgovanje,
izvoz, uvoz, servisna opravila, d.o.o., Ob-
rije 4, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obrije 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLIGOROV NEVENKA, Ob-

rije 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6203
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13352 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VALTEK podjetje za računalni-
ški inženiring, uvoz, izvoz ter zastopanje
firm d.o.o. Podsmreka 6 b, Dobrova-Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podsmreka 6 b, 1356 DOB-
ROVA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALENČIČ VITOŠ, Podsm-

reka 6b, 1356 DOBROVA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1990; VALENČIČ MILENA, Podsmreka 6b,
1356 DOBROVA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6204
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13353 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HIM d.o.o., podjetje za zunanjo
in notranjo trgovino in zastopstva ter ser-
visiranje, Vinje 14, Dol pri Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vinje 14, 1262 DOL PRI LJU-
BLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CELARC HINKO, Vinje 14,

1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1.
1991; CELARC MARIJA, Vinje 14, 1262
DOL PRI LJUBLJANI, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6205
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13354 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COLNAR-EXPORT podjetje za
export-import, transport in špedicijo,
d.o.o. Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trate II/11, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: COLNAR SAMO, Trata

II/11, 1330 KOČEVJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6206
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13355 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10950/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: J.A.D.T. TRADE trgovina, gosti-
nstvo, izvoz-uvoz, marketing, zastopanje
d.o.o., Dol/Ljubljana, Kamnica n.h.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamnica n.h., 1262 DOL PRI
LJUBLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRLOGAR TONE, Kamni-

ca n.h., 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6207
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13356 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/10972/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KEKO podjetje za trgovino, po-
sredovanje, proizvodnjo kemičnih in far-
macevtskih izdelkov, d.o.o. Moravče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Imenje 6, 1251 MORAVČE
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: PIRNAT ANTON, Imenje

18, 1251 MORAVČE, vložek: 2.100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6208
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13357 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/11008/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HUBERTUS puškarsko podjet-
je d.o.o. Preserje, Kamnik pod Krimom
120

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamnik pod Krimom 120,
1352 PRESERJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTEH MILAN, Kamnik pod

Krimom 120, 1352 PRESERJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6209
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13358 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/11037/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PULS PSI Psihološko svetova-
nje in inženiring, d.o.o., Prušnikova 97,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prušnikova 97, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRANZL BRANKO, Fabija-

nijeva 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 12.
1990; MATJAN POLONA, Prušnikova 97,
1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 12. 1990; PAČNIK
TONE, Reboljeva 11, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 12. 1990; PRAPER PETER, Hudalesova
18, 2109 MARIBOR, vložek: 400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1990; PULS
d.o.o., Gosposvetska 5, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 6. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6210
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13359 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/11059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WHITE NIGHT gostinstvo, trgo-
vina, storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrbovec 12, 1000 LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJTAN VLASTA, Vrbovec

12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6211
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13360 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/11074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FAVI d.o.o. export-import Ljub-
ljana, Funtkova 33

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Funtkova 33, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOLAJ FRANC, Funtkova

33, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6212
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13364 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14529/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TED Proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Turjaško naselje 4, 1330 KO-
ČEVJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DERŽEK ERNEST, Turja-

ško naselje 4, 1330 KOČEVJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6213
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13367 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/02567/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SADNACO trgovsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 166, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ADNAN SARAJLIJA, BRA-

TOV UČAKAR 64, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6214
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13368 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LAMY & CO. Trgovsko in storit-
veno podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Eipprova 15, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 830.440,00 Sit
Ustanovitelji: KOS VANJA, Plevančeva

ul. 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
830.440,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6215
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13369 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EDVUT podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino d.o.o., Brodarjev
trg 5, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brodarjev trg 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.112,00 Sit
Ustanovitelji: PAGON SILVESTER, Trg

komandanta Staneta 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 100.112,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 25. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6216
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13370 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23219/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRADE EXHANGE CORP. Pod-
jetje za posredovanje v blagovnem pro-
metu, d.o.o., Ljubljana, Trg komandanta
Staneta 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg komandanta Staneta 5,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.190,00 Sit
Ustanovitelji: PAGON SILVESTER, Trg

komandanta Staneta 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 100.190,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 28. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6217
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13371 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23220/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AKONT COMMERCE d.o.o.
Podjetje za posredovanje v blagovnem
prometu, Ljubljana, Trg komandanta
Staneta 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg komandanta Staneta 5,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.550,00 Sit
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Ustanovitelji: PAGON SILVESTER, Trg
komandanta Staneta 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 100.550,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 30. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6218
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13372 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23228/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NEPHILIM galerija, starinarni-
ca, filatelija in numizmatika d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova 14, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOGDANOVIČ ZORAN,

Kvedrova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6219
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13373 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IMO mednarodna marketinška
organizacija, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Jožeta Jame 16, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 194.100,00 Sit
Ustanovitelji: IMP TIO, P.O., Vojkova 4,

5280 IDRIJA, vložek: 64.700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 4. 1993; IMP KLIMA
MONTAŽA, D.O.O., VOJKOVA 58, 1000
LJUBLJANA, vložek: 64.700,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 9. 4. 1993; TRATA, D.D.,
Ul. Jožeta Jame 16, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 64.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6220
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13374 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23267/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: QATRONIC & COMPANY Proiz-
vodnja, trgovina in storitve d.o.o. Dom-
žale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Taborska 9, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 119.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK JURČEK, Prešer-

nova cesta 30, 1230 DOMŽALE, vložek:
59.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 5.
1993; BOLHAR JANKO, Kuharjeva 5, 1230
VIR PRI DOMŽALAH, vložek: 59.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6221
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13375 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NOGOMETNI KLUB MENGEŠ
d.o.o., Mengeš, Jelovškova 39

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jelovškova 39, Mengeš, 1234
MENGEŠ

Osnovni kapital: 1.633.300,00 Sit
Ustanovitelji: NOGOMETNI KLUB MEN-

GEŠ, Kidričeva 30, 1234 MENGEŠ, vlo-
žek: 1.543.300,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 3. 5. 1993; BURNIK JANEZ, Kolodvo-
rska 2c, 1234 MENGEŠ, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 5.
1993; KALUŠNIK ROMAN, Simona Jenka
9, 1230 DOMŽALE, vložek: 10.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 5. 1999; KRALJ
JOŽE, Liparjeva 44, 1234 MENGEŠ, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 5. 1993; OŠEP IVAN, Svetčeva 5, 1234
MENGEŠ, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 3. 5. 1993; PIŠEK LOJZE, Fi-
nžgarjeva 13, 1234 MENGEŠ, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 5.

1993; PIŠEK SLAVKO, Finžgarjeva 9, 1234
MENGEŠ, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 3. 5. 1993; ROŽMAN JOŽE,
Jelovškova 16b, 1234 MENGEŠ, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 5.
1993; SITAR MILAN, Grobeljska 4, 1234
MENGEŠ, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 3. 5. 1993; ROŽMAN TONE,
Jelovškova 8, 1234 MENGEŠ, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6222
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13376 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23272/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROBOX trgovina in storitve,
d.o.o. Kamnik, Novi trg 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novi trg 16, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 135.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELEC BORIS, Novi trg

16, 1240 KAMNIK, vložek: 135.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6223
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13377 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23274/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ITALY DESIGN Podjetje za zas-
topstvo, trgovino in gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 91

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 91, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 421.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANKOVIČ RAJKO, Trno-

vski pristan 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
421.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6224
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13378 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23282/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIEGER d.o.o. podjetje za proi-
zvodnjo, trgovino, gostin- stvo, turizem,
gradbeni inženiring, storitve in zunanjo
trgovino Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Matije Blejca 12, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKIČ NEDELJKO, Matije

Blejca 12, 1240 KAMNIK, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6225
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13379 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23336/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FLAMING d.o.o., podjetje za tr-
govino in marketing

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cigaletova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADOVIČ NATAŠA, Ciga-

letova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6226
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13380 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OPAX svetovanje na področju
stikov z javnostjo, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 127.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDJA PETERCA JANKA,

Črtomirova 30, 4260 BLED, vložek:
127.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6227
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13381 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23360/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M. CORPORATION podjetje za
engineering, proizvodnja, trgovina, turi-
zem, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINI IGOR, Fundkova

23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6228
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13382 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23376/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BETA COMMERCE d.o.o. Pod-
jetje za posredovanje v blagovnem pro-
metu Ljubljana, Trg komandanta Stane-
ta 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg komandanta Staneta 5,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.550,00 Sit
Ustanovitelji: BLAŽIČ MATEJA, Trg ko-

mandanta Staneta 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 100.550,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 29. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6229
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13383 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MONTE CARLO Gostinstvo in
trgovina d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornji trg 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 132.720,00 Sit
Ustanovitelji: PROGAR TOMISLAV, Gor-

nji trg 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
132.720,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6230
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13384 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23394/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LABIN Trgovsko in posredni-
ško podjetje, d.o.o. Domžale, Šaranovi-
čeva 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šaranovičeva 28, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 121.000,00 Sit
Ustanovitelji: LABIGNAN SAŠO, Matije

Blejca 20, 1240 KAMNIK, vložek:
121.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
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lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6231
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13385 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23401/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: P.S.T. Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o. Litija, Kresniške Poljane
69

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kresniške Poljane 69, 1270
LITIJA

Osnovni kapital: 104.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLEŠA BOJAN, Kresni-

ške Poljane 69, 1270 LITIJA, vložek:
104.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6232
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13386 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M’BLANC d.o.o. trgovsko pod-
jetje, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grablovičeva 38, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERELA BRANE, Grablo-

vičeva 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6233
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13387 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23445/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FTRI d.o.o. podjetje za respira-
cijo in fizikalno terapijo, računalništvo,
inženiring, trgovino in storitve, Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gerbičeva 33, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRANINOVIČ MARIJA, Ge-

rbičeva 33, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6234
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13388 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23701/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROČUK podjetje za proizvod-
njo, kooperacijo, servis, storitve, trgovi-
no, uvoz in izvoz d.o.o. Logatec Hrib 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hrib 5, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUK DUŠAN, Hrib 5, 1370

LOGATEC, vložek: 100.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 7. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6235
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13389 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23714/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOHLADILNIKI podjetje za
popravilo avtohladilnikov, d.o.o. Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v zgornji log 3, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 162.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAUPOTIČ MIRAN, Cesta

v zgornji log 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
162.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6236
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13390 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23747/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ERNOS - COMMERCE gostin-
sko podjetje d.o.o., Bevško 45 e, Trbov-
lje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bevško 45 e, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 175.880,00 Sit
Ustanovitelji: FLERE ERNA, Bevško 45e,

1420 TRBOVLJE, vložek: 175.880,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6237
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13391 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/23772/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RAFT podjetje za finančne in
računovodske storitve, marketing in tr-
govina d.o.o. Trbovlje, Vreskovo 54

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vreskovo 54, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 112.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUC VILMA, Vreskovo

54, 1420 TRBOVLJE, vložek: 88.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1993; ŠT-
RUC DEJAN, Vreskovo 54, 1420 TRBOV-
LJE, vložek: 24.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 5. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6238
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13405 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14531/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FORTI Podjetje za vzdrževanje
in montažo, d.o.o. Grosuplje, Seliškarje-
va 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Seliškarjeva 16, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FORTUNA LUDVIK, Seli-

škarjeva 16, 1290 GROSUPLJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12.
1991; POGAČNIK IZTOK, Kozinova 24,
1290 GROSUPLJE, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6239
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13406 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTERIER LES STRAJNAR
d.o.o., Štebijeva 25, Črnuče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štebijeva 25, 1231 ČRNUČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRAJNAR ROBERT, Šte-

bijeva 25, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1991; STRAJNAR JANEZ, Štebije-
va 25, 1000 LJUBLJANA - ČRNUČE, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa

navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6240
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13407 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VITAMIX trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ISMAILI ABDULREZAK, Ka-

piteljska 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6241
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13408 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRINT TECHNIK d.o.o., družba
za proizvodnjo, grafično dejavnost, zas-
topanje in svetovanje, Ljubljana, Dole-
njska c. 103

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska c. 103, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SCHAUB HELMUT, Ban-

hof Strasse 23, CELOVEC, vložek:
4.080,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 11.
1991; FAJDIGA MIRKO, Zaklanec 24 a,
1354 HORJUL, vložek: 3.920,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6242
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13409 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5552028
Firma: AUGUSTA CONSULTING pod-

jetje za trgovino, posredovanje in zasto-
panje v mednarodnem in domačem pro-
metu, d.o.o., Ljubljana, Titova 131

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 131, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKOLIČ EDO, Ilirska 22,

1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1992; SOTO-
ŠEK ZDENKO, Črtomirova 22, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 6. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6243
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13410 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14553/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAJER Podjetje za trgovino in
marketing, d.o.o., Ihan, Goričica 1 c

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goričica 1 c, IHAN, 1230 DO-
MŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJER MIROSLAV, Gori-

čica 1 c, 1230 IHAN, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6244
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13411 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: KOMPAS MAGISTRAT TAVER-
NA JANEZ podjetje za gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Kosijeva 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kosijeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMPAS MAGISTRAT, P.O.,

MESTNI TRG 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.080,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 1.
1992; JEREB DUBRAVKA, STANIČEVA 33a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.920,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6245
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13412 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PUTNIK družba za turistično
posredovanje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOLČINA DUŠANKA, Vas

17, 1360 VRHNIKA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6246
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13413 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14586/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRATIS d.o.o. Ljubljana, pod-
jetje za gradbeništvo in trgovino, Ljub-
ljana, Ob mejašu 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob mejašu 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOJEK TONE, Leninov trg

9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6247
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13414 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14590/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RAFCOMMERCE Podjetje za tr-
govino, d.o.o., Polhov Gradec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Belica 7, 1355 POLHOV GRA-
DEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEREB RAFAEL, Belica 7,

1355 POLHOV GRADEC, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 11. 1991; JE-
REB ANICA, Belica 7, 1355 POLHOV GRA-
DEC, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6248
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13415 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14603/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POT-JAZBEC Podjetje za turi-
zem, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šaranovičeva 12, Vir, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAZBEC MILAN, Šarnovi-

čeva 12, VIR, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6249
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13416 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5552923
Firma: BABKO podjetje za proizvod-

njo, marketing in inženiring, d.o.o., Pre-
šernova 14, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CERLE BARBARA, Puhte-

jeva 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 11.
1991; VUJNOVIČ BRANISLAV, Gunduliče-
va 2, SISAK, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6250
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13417 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SLOKOM Podjetje za organiza-
cijo transporta, d.o.o., Ljubljana, Magaj-
nova ulica 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Magajnova ulica 3, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUKELJ ZVONIMIR, Be-

blerjev trg 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6251
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13418 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14613/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BBS podjetje za inženiring, ma-
nagement, konsalting, trgovino ter izvoz
in uvoz, d.o.o., Tržaška 118, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 118, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERTONCELJ JULIJ, Za-

savska c. 27 c, 4000 KRANJ, vložek:
2.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 9.
1991; BERTONCELJ ROBERT, Zasavska
c. 27 c, 4000 KRANJ, vložek: 3.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 9. 1991; KO-
PAČ SLAVKA, Tončka Dežmana 4, 4000
KRANJ, vložek: 2.400,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 18. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6252
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13419 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14615/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADRIADONAU CONSULTING
Import-Export d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAJSKI VLADIMIR, Leninov

trg 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.666,70
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1991; BIGI
SERGIO, Salgareda Via Veneto 25, ITALI-
JA, vložek: 2.666,70 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 25. 10. 1991; AICHWALDER INGRID,
Oderzo Piazzale Foro Boario 17, ITALIA,
vložek: 2.666,70 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6253
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13420 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5544246
Firma: ATRA posredništvo in trgovina,

d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Titova 45, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATLIEVSKI MIHAJLO,

Homec V/2, 1235 RADOMLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6254
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13421 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NB KOPLAST kovinska in plas-
tična proizvodnja, d.o.o. Ljubljana, Ale-
šovčeva 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Aleševčeva 38, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEŠINAC BRANKO, Ale-

šovčeva 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6255
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13422 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14618/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SP podjetje za trgovino z vozi-
li, deli in priborom ter popravila in vzdr-
ževanje vozil d.o.o., Trg odposlancev 12-
14, Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg zbora odposlancev 12-14,
1330 KOČEVJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: SIMEUNOVIČ PREDRAG,
Trata I/4, 1330 KOČEVJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6256
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13423 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEKTRO COMMERCE Trgovi-
na na debelo in drobno d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vranja pot 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JORDAN LADIMIR, Vranja

pot 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1991; JORDAN ZLATA, Vranja pot 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6257
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13424 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14627/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M3 M Trgovina na debelo in
drobno z živili in neživili, storitve v bla-
govnem prometu, d.o.o., Šmarje Sap

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mali vrh 21, 1293 ŠMARJE
SAP

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ MARIJA, Mali

vrh 21, 1293 ŠMARJE SAP, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
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sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6258
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13425 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WOOCOM podjetje za trgovi-
no, založništvo in informatiko d.o.o. Lu-
kovica, Brezovica pri Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V jami 12, Lukovica, 1351
BREZOVICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAKIČ DUŠAN, V Jami 12,

Lukovica, 1351 BREZOVICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6259
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13426 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CETRAS d.o.o. Podjetje za do-
mačo in mednarodno špedicijo, turizem
in trgovino Ljubljana, Cesta na Brdo 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Brdo 17, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 495.200,00 Sit
Ustanovitelji: CETRA ZAGREB, Aleja J.

Cazija 9, ZAGREB, vložek: 123.800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 11. 1991; CETRA-
ŠPED ZAGREB, Aleja J. Cazija 9, ZAGREB,
vložek: 123.800,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 4. 11. 1991; PETROVČIČ LUDVIG, Ze-
lengaj 63, ZAGREB, vložek: 20.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 11. 1991; ŠUC RA-
JMOND, Prvomajska 110, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 32.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 4. 11. 1991; PELICAN BOJAN, Šta-
njel 44, 6222 ŠTANJEL, vložek: 16.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 11. 1991;
BRUN VLADIMIR, C. V. Kezerja 30, 4270
JESENICE, vložek: 19.600,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 4. 11. 1991; BOROJE STA-
NKA, Ob Ljubljanici 100, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 48.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 4. 11. 1991; KODRIČ JUSTINA, Pre-

korje 64, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 11.
1991; KRAJNC SILVESTER, Zagrad 60/e,
3000 CELJE, vložek: 20.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 11. 1991; PEER GAB-
RIJEL, Majstrova 12, 3000 CELJE, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 11.
1999; STRAHIJA IVAN, Sivica 100, ČAKO-
VEC, vložek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 4. 11. 1991; ČESEN RUŽICA, Erlic-
hova 7/10, ZAGREB, vložek: 16.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 11. 1991; VR-
BANC RUDOLF, Vankina 18, ZAGREB, vlo-
žek: 16.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6260
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13427 z dne 14. 12.
1999 pod št. vložka 1/14656/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: D.J. PRODUCT podjetje za tr-
govino, marketing in storitve d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bilečanska 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVANOVIĆ DRAGOSLAV,

Bilečanska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6261
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13428 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14689/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGROTRADE podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo in storitve d.o.o., Veli-
ko Mlačevo 33, Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veliko Mlačevo 33, 1290
GROSUPLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAFNER FINK MITJA, Trig-

lavska 8, 1235 RADOMLJE, vložek:
2.667,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12.
1991; KASTELIC TATJANA, Veliko Mlačevo
33, 1290 GROSUPLJE, vložek: 2.667,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1991; GRA-
BRIJAN JANEZ ML., Kamnik pod Krimom 6,
1352 PRESERJE, vložek: 2.666,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6262
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13429 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14700/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: APOLON - FASHION proizvod-
nja, trgovina, posredovanje d.o.o. Ljub-
ljana, Kvedrova 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova 20, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALABAN ZDRAVKA, Kve-

drova 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6263
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13430 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14711/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DISPAK podjetje za distribuci-
jo blaga, d.o.o. Horjul

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Horjul 60, 1354 HORJUL
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DELALUT SLAVKO, Horjul

60, 1354 HORJUL, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1991; KERN
TOMAŽ, Ljubgojna 4, 1354 HORJUL, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6264
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13431 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14715/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROBY TRADE trgovina na debe-
lo in drobno, d.o.o., Vrhnika, Na zelenici 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na zelenici 1, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ ROBERT, Vr-

hovci c. XXX/10, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6265
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13432 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOLPEX podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Breg 12, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURAN ZVONKO, Ul. 14.

listopada 1942 št. 5, MURTER, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2.
1991; GALIĆ ZORAN, Siget 18 a, ZAG-
REB, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6266
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13433 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14726/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A TROBEC d.o.o., Ljubljana Po-
pravila in vzdrževanje cestnih motornih
vozil, trgovina, export-import

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolgi most 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TROBEC ALBIN, Dolgi

most 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 11.
1991; TROBEC ALBINA, Remškarjeva 27,
1351 BREZOVICA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6267
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13434 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14748/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KIWI trgovsko in proizvodno
podjetje d.o.o. Ljubljana Štepanjska
c. 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štepanjska cesta 24, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVSEC TADEJA, Kašeljska

c. 62, 1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6268
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13435 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14749/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LASTRA proizvodnja, trgovina,
storitve, inženiring d.o.o. Ljubljana, Ko-
menskega 11/1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Komenskega 11/1, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAKOVEC STANE, Rako-

vica 15, 4000 ZG. BESNICA PRI KRANJU,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 1. 1992; FRANKO ANDREJ, Franketova
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1992; VILHAR
UROŠ, Linhartova 7, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 8. 1. 1992; KOCJANČIČ MARKO, Ma-
rjekova pot 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 5.
1992; LAPAJNE ANDREJ, Moša Pijade 37,
1000 LJUBLJANA, vložek: 52.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6269
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13436 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14752/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LAND finančne, komercialne
in organizacijske storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAZNIK ANDREJ, Trnovska

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6270
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13437 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14758/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARDO d.o.o., podjetje za gosti-
nstvo, turizem in trgovino, Ribnica
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorenjska c. 14, 1310 RIBNI-
CA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARDALIĆ NEBOJŠA, Čes-

nikova 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 12.
1991; JEVTIĆ MILOŠ, Prešernova 30,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6271
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13438 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14763/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ATLAN COMPANY Ljubljana,
posredništvo, uvoz-izvoz, storitve, zasto-
panje, d.o.o., Ljubljana-Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rjava cesta 2/B, 1260 LJUB-
LJANA-POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRAILOVIČ FRANC, Rjava

cesta 2/B, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6272
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13439 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14764/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5554063
Firma: WIN d.o.o. podjetje za trgovino

in turizem, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Marinkov trg 4, 1110 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KENK KARMEN, Jarška c.

12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 11. 1991; TE-

RČELJ NATAŠA, Marinkov trg 4, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 11. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6273
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13440 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5757240
Firma: MONIT podjetje za trgovino in

storitve d.o.o., ul. Mengeške skupine 12,
Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Mengeške skupine 12,
1234 MENGEŠ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAGODIC FLORJAN, Ul.

mengeške skupine 12, 1234 MENGEŠ,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6274
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13441 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14776/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SUPER MOT Storitveno podjet-
je d.o.o., Ljubljana, Pot na Fužine 29

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot na Fužine 29, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOŠIČ DRAGAN, Pot na

Fužine 29, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6275
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13442 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14778/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5561523
Firma: CROSS TRADE Organizacija

športnih prireditev in trgovina d.o.o Bo-
rovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. bratov Mivšek 10, 1353
BOROVNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČASAR ZOLTAN, Ul. bra-

tov Mivšek 10, 1353 BOROVNICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6276
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13443 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14782/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PODBEVŠEK TURIST Podjetje
za proizvodnjo, turizem in trgovino
d.o.o., Zgornji Tuhinj 16, Laze

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornji Tuhinj 16, 1219 LAZE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODBEVŠEK SREČKO,

Zg. Tuhinj 16, 1219 LAZE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6277
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13444 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14787/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5553776
Firma: LAMPRET podjetje za storitve,

proizvodnjo in trgovino d.o.o. Spodnje
Gameljne

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnje Gameljne 58 a, 1211
LJUBLJANA ŠMARTNO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAMPRET STANISLAV, Sp.

Gameljne 58 a, 1211 LJUBLJANA ŠMART-
NO, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6278
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13445 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TI Tržna informatika, komuni-
kacijske storitve, marketing, zastopstva
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Resljeva 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERTONCELJ SAMO, Re-

sljeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
6.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10.
1991; BERTONCELJ BRANKA, Resljeva 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6279
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13446 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGENCIJA STIGMA varnostna
služba d.o.o., Ljubljana, Rozmanova 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rozmanova 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VILFAN MIRAN, Verdniko-

va 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6280
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13447 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14847/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KINA poslovni inženiring d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Turnerjeva 31, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIŠL KRISTINA, Turnerjeva

31, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 1. 1992; PIŠL
KATARINA, Turnerjeva 31, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 7. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6281
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13448 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14850/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CONT-ECO export-import
d.o.o., Trzin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Špruhe 6, Trzin, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK MILAN, Simona Je-

nka 3, 1230 DOMŽALE, vložek: 3.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 12. 1991; GOL-
LES F. OTMAR, Hatzendorf 134, AVSTRIJA,
vložek: 3.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 12. 1991; ČEPIN SLAVKO, Tesovnikova
65, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6282
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13449 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: METRO TRADE export-import,
trgovina in zastopništvo, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jadranska 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELIČ TOMAŽ, Jadranska

18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1991;
UZAR JANEZ, Pot na Polje 24, 4290 TR-
ŽIČ, vložek: 3.200,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6283
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13450 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ONIXOM proizvodnja, trženje,
storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRUNELLI ŽANA, Tržaška

11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-6284
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13451 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14890/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: D & P d.o.o., podjetje za uvoz-
izvoz, zastopstva, notranjo in zunanjo tr-
govino, Chengdujska 28, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Chengdujska 28, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REMŽGAR DEJAN, Chen-

gdujska 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6285
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13452 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14898/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOGOVŠEK ADAPT adaptacije
in vzdrževanje objektov, Logatec, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška 29, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOGOVŠEK PETER, To-

varniška 29, 1370 LOGATEC, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6286
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13453 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14900/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FREYA Podjetje za gostinstvo,
turizem, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
Ljubljana, Breg 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Breg 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIŠKUR SILVA, BREG 10,

1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1991; JERIČ
ROBERT, VENA PILONA 12, 6000 KOPER,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6287
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13454 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STERLE & CO podjetje za proi-
zvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Par-
tizanska 16, Rakek

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 16, 1381 RAKEK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STERLE MARIJA, Babno

polje 140, 1386 STARI TRG PRI LOŽU,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6288
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13455 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/14903/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOVIL podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Podcerkev 1/a, Stari
trg pri Ložu

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podcerkev 1/a, 1386 STARI
TRG PRI LOŽU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ JOŽE, Podcerkev

1/a, 1386 STARI TRG PRI LOŽU, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6289
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13456 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/20347/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SERCO INVEST Podjetje za fi-
nančno sodelovanje, upravljanje z med-
narodnimi naložbami in svetovanje pri
naložbah v vrednostne papirje, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 6/VIII, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.220.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANEK FRANC, Vodni-

kova 6/VIII, 1000 LJUBLJANA, vložek:
597.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 9. 1992; SERCO GMBH, Fercher stra-
sse 6, KLAGENFURT, vložek: 622.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6290
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13457 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/20888/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STELE ščetarsko in metlarsko
podjetje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gmajnica 76, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: STELE JANEZ, Gmajnica

76, 1218 KOMENDA, vložek: 60.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1992;
STELE JANKO, Gmajnica 76, 1218 KO-
MENDA, vložek: 20.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 18. 12. 1992; STELE TERE-
ZIJA, Gmajnica 76, 1218 KOMENDA, vlo-
žek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6291
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13458 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/21256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SKENDER trgovsko, gostinsko
in storitveno podjetje, d.o.o. Fabijanije-
va 15, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Fabijanijeva 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 152.300,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ MARIJA, Fabijani-

jeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
152.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6292
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13459 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/20960/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VEZJAK Prevozniško in trgov-
sko podjetje d.o.o., Verd

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. Krimskega odreda 114,
Verd, 1360 VRHNIKA

Osnovni kapital: 107.709,00 Sit
Ustanovitelji: VEZJAK FRANC, C. Krim-

skega odreda 114, Verd, 1360 VRHNIKA,
vložek: 107.709,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 9. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6293
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13460 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/21309/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠEBALJ d.o.o. proizvodnja, tr-
govina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rovte 82 i, 1373 ROVTE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEBALJ JANEZ, Rovte 82

i, 1373 ROVTE, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6294
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13461 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/20837/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: D & Z Podjetje za gostinstvo in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Brodska ces-
ta 2a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brodska cesta 2a, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: POVŠE DUŠAN, Kržišniko-

va 2 a, 1215 MEDVODE, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1992; JANIČ ZORAN, Podreče 17, 4211
MAVČIČE, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 18. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6295
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13462 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/21147/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PARON špedicija, transport,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trata V/3, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOLAJA EMIL, Trata V/3,

1330 KOČEVJE, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1993; ŠOLAJA
TATJANA, Trata V/3, 1330 KOČEVJE, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6296
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13463 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/20922/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RELAN trgovsko podjetje,
d.o.o., Cesta na postajo 12. Brezovica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na postajo 12, 1351
BREZOVICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: REBOLJ MAJDA, Cesta na

postajo 12, 1351 BREZOVICA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1992; REBOLJ MILAN, Cesta na postajo
12, 1351 BREZOVICA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6297
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13464 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/20885/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PUNGY Podjetje za trgovino,
gostinstvo, turizem in transport, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jana Husa 47, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUNGERČAR BOJAN,

Jana Husa 47, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6298
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13465 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/21058/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRADIČEK d.o.o., Podjetje za
gostinsko in turistično uslugo, Stična

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stična 26, 1295 IVANČNA GO-
RICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKUBIC LUDVIK, Koseška

7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1992;
SKUBIC MARJANA, Koseška 7, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 22. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6299
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13466 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/21269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BUS podjetje za gostinske sto-
ritve, turizem, trgovino, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornje Gameljne 2, 1211
LJUBLJANA-ŠMARTNO

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: OVIJAČ ALOJZIJ, Zgornje

Gameljne 2, 1000 LJUBLJANA ŠMARTNO,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 27. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6300
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13467 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/21112/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOZAMERNIK Zastopstva in
servis Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Športna 13, 1211 LJUBLJA-
NA-POLJE

Osnovni kapital: 249.755,10 Sit
Ustanovitelji: KOZAMERNIK ANTON,

Športna 13, 1211 LJUBLJANA-POLJE, vlo-
žek: 249.755,10 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6301
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13468 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/21096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CIKLAMA M podjetje za trgovi-
no, posredovanje in zastopanje, d.o.o.,
Litija, Valvazorjev trg 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Valvazorjev trg 17, 1270 LITI-
JA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLANINŠEK MARJAN, Val-

vazorjev trg 17, 1270 LITIJA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6302
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13469 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/21009/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5717736
Firma: BORLES družba za trgovino,

marketing in trženje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Saveljska 92 A, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLETERSKI MITJA, Belok-

ranjska 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6303
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13470 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/21244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ORADA Trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o., Imenje 21, Moravče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Imenje 21, 1251 MORAVČE
Osnovni kapital: 248.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKATI FELIKS, Imenje 21,

1251 MORAVČE, vložek: 248.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6304
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13471 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/21359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SEBRA podjetje za organizira-
nje družabnih prireditev in gostinstvo,
d.o.o., Dob pri Domžalah

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova ulica 5, 1233 DOB
PRI DOMŽALAH

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEDEJ BRANKO, Kersni-

kova ul. 5, Dob, 1230 DOMŽALE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
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nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6305
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13472 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/20832/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIVIA Proizvodnja, trgovina, za-
stopstva, Mengeš d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Testenova 97, Loka pri Meng-
šu, 1234 MENGEŠ

Osnovni kapital: 103.195,20 Sit
Ustanovitelji: PEZDIRC ANDREJ, Teste-

nova 97, Loka pri Mengšu, 1234 MEN-
GEŠ, vložek: 51.597,60 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 12. 1992; PEZDIRC RUČIGAJ
NATAŠA, Slamnikarska 6, 1234 MENGEŠ,
vložek: 51.597,60 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 10. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6306
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13473 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/20880/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ERFA TRADE Trgovsko podjet-
je d.o.o., Dob, Bevkova 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bevkova 12, 1233 DOB
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERČULJ FRANC, Bevkova

12, 1233 DOB, vložek: 33.333,33 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 12. 1992; ERČULJ
ALEŠ, Bevkova 12, 1233 DOB, vložek:
33.333,33 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12.
1992; ERČULJ FRANC, Bevkova 12, 1233
DOB, vložek: 33.333,33 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6307
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13474 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/19669/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COMET - AGRAR d.o.o., podjet-
je za trgovino, promet in storitve, Ljub-
ljana, Stegne 27

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: COMET COMMERCE

D.O.O., Ul. narodne zaščite 15, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 2. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6308
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13475 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/19853/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTECO TRADE d.o.o., podjet-
je za proizvodnjo, trgovino živilskih in
neživilski proizvodov, storitve.... in kon-
signacijo, Ljubljana, Litijska 51

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Litijska 51, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALANTIČ ZDRAVKO, Ma-

tije Blejca 10, 1240 KAMNIK, vložek:
60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 9.
1992; RAK JANEZ, Bistričica 3, 1242 STA-
HOVICA, vložek: 40.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 15. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6309
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13476 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/20004/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OKTAN export-import, posred-
ništvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Orlova 13/a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAINTINGER SVITAN, Or-

lova 13/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6310
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13477 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/19722/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CREA podjetje za trgovino
d.o.o., Smrtnikova 4, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smrtnikova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: URBANC JANKO, Titova

(Dunajska) 131, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 7.
1992; KOSTREVC LJUBOMIR, Stiška 1,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6311
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13478 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/20091/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEMARK podjetje za tehnične
storitve, trgovino, uvoz- izvoz, zastopa-
nje, posredovanje, administrativno- raču-
novodske... marketing, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Robbova 18, 1000 LJUBLJA-
NA
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OREŠKOVIČ ŠTEFAN, Vo-

dnikova 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6312
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13479 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/20042/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JONI-EG podjetje za zaključna
gradbena in elektro dela, d.o.o., Ljublja-
na, Polje, cesta V/4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta V/4, 1000 LJUBLJANA
POLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVANOVSKI NIKOLA, Ce-

sta V/4, 1000 LJUBLJANA - POLJE, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 9. 1992; JOVANOVSKI MARIJA, Cesta
V/4, 1000 LJUBLJANA - POLJE, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 9.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6313
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13480 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/19903/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VITADENT podjetje za zdravst-
veno svetovanje, d.o.o. Adamičeva 4,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Adamičeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUFER TATJANA, Staneta

Žagarja 35, 4240 RADOVLJICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6314
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13481 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/19895/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: 4 S podjetje za turizem, zasto-
panje in prodajo športnih rekvizitov,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 33, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LENASSI MATJAŽ, Tabor

29, 1370 LOGATEC, vložek: 600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1989; KRA-
NJC HINKO, Cesta OF 13, 5282 CERK-
NO, vložek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 15. 12. 1989; VIDMAR JANEZ, Slatna
1, 4275 BEGUNJE, vložek: 600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6315
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13482 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/20006/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JOBE d.o.o. Trgovsko podjetje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Marinkov trg 13, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRANCELJ JOŽE, Marin-

kov trg 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6316
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13483 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/19863/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: C & M KOVAČ trgovsko, proiz-
vodno in storitveno podjetje, d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 19, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ CVETKO ANTON,

Leninov trg 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6317
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13484 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/19988/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EXPORT TRADE trgovina, pos-
redništvo, storitve d.o.o. Ljubljana, Šma-
rtinska 130

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 130, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 127.362,00 Sit
Ustanovitelji: JEKIĆ SLOBODAN, Rad-

nička 38, VINKOVCI, vložek: 101.889,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1992; KU-
RTOVIĆ TIBOR, Porečka 25, OSIJEK, vlo-
žek: 25.473,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6318
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13485 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/20164/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KEUC, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o., LJUBLJANA,
Vevška cesta 52

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vevška cesta 52, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEUC MILAN, Palmejeva

28, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6319
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13486 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/19708/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ISS-PERC podjetje za gostinst-
vo, turizem in pridelavo bio hrane d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnja Slivna 18, 1252 VAČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERC STANISLAV, Gradiš-

če 12, 3257 PODSREDA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 1.
1991; PERC STANISLAVA, Gradišče 12,
3257 PODSREDA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6320
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13487 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/19886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MJRS podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maistrova 2, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 106.500,00 Sit
Ustanovitelji: MANDELJ JOŽEF, Maist-

rova 1, 1270 LITIJA, vložek: 102.500,00

Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; MAN-
DELJ ROZALIJA, Maistrova 1, 1270 LITIJA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6321
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13488 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/19943/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BELMONDO CONSULTING
podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem
in proizvodnjo, d.o.o., Goce Delčeva 27,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goce Delčeva 27, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽEL ALEŠ, Goce Del-

čeva 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
120.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 9.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6322
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13489 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/19939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MONTANAS Podjetje za trgovi-
no, gostinstvo in turizem, d.o.o., Ljublja-
na, Cesta na Brdo 13 b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Brdo 13 b, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽERJAV MIRAN, Cesta na

Brdo 13 b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6323
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13490 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/19805/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRIP Prevozništvo, trgovina, tu-
rizem d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v mestni log 40 a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NIKOLIČ MOMČILO, Ces-

ta v mestni log 40 a, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 23. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6324
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13491 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/19808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DISMARK Podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, Za-
vetiška 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zavetiška 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIŠEV DRAGI, Cesta v ze-

leni log 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
49.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 9.
1992; MUZAFEROVIĆ SENAD, Zavetiška
8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 51.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-6325
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13492 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/20096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARS INTERNATIONAL desi-
gn, grafika in trgovina, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gasilska 18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMONČIČ MARJAN, Ul.

bratstva i jedinstva 47, PREZID, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6326
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13493 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/20180/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CALISPERO podjetje za trgovi-
no, inženiring, gostinstvo, export-impo-
rt, d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska cesta 82, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: IBRAIMI ILJAZ, Kettejeva

ulica 12, 1230 DOMŽALE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6327
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13494 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/19661/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVOKADO F & F COMPANY
d.o.o., trgovsko podjetje, Ljubljana, Kri-
ževniška 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Križevniška 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ABAZAJ FERAT, Maroltova

3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 7. 1992; KR-
YEZI FEHIM, Maroltova 3, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6328
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13495 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/19800/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RIEMEX d.o.o., podjetje za tr-
govino, gostinstvo in turizem, Pugljeva
25, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pugljeva 25, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 136.710,00 Sit
Ustanovitelji: ŠMIGOVC TOMO, Vešeni-

ška cesta 2, 3210 SLOVENSKE KONJICE,
vložek: 136.710,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 15. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6329
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13496 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/19880/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: S & I CO trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zg. Jarše 56, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOMČILOVIĆ SLAVO-

LJUB, Zg. Jarše 56, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6330
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13497 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/19854/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIRO-4Š zastopstva, računalni-
ški inženiring, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ruska 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 116.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTUCIN IRENA, Ruska 11,

1000 LJUBLJANA, vložek: 116.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6331
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13498 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/19954/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: N & M d.o.o., posredništvo, za-
stopstvo in gostinstvo, Ljubljana, Can-
karjeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NIKOLIČ ALEKSANDER,

Cankarjeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 7.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-6332
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13499 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/19834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TANIATEX podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, storitve in proiz-
vodnjo, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Komenskega 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVAHTE BOGDAN, Molni-

ške čete 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7.
1992; GIGASERI MOHAMMAD HASSAN,
Top floor 73, Wells Street, LONDON, vlo-
žek: 80.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6333
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13500 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/19641/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: S-LINE d.o.o., podjetje za zu-
nanjo in notranjo trgovino, Vrhovčeva 2,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhovčeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FA.JOSEF HOFLEHNERS

NACHF.F. U.G. NIEDERLEITNER G.m.b.H.,
Rosentaler str. 189, KLAGENFURT, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7.
1992; FEČUR BLAŽENKA, Ukova 7, 4271
JESENICE, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 6. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6334
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13501 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/19987/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIRO 5D Razvoj upravljalnoin-
formacijskih sistemov, d.o.o. Velike Laš-
če, Velike Lašče 77a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velike Lašče 77a, 1315 VELI-
KE LAŠČE

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEVJAK SREČKO, Velike

Lašče 77a, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
120.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6335
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13502 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/20064/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALBOX Sanitarna in toplotna te-
hnika, d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 141.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOBEN ALEŠ, Jakčeva 43,

1000 LJUBLJANA, vložek: 141.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6336
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13503 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/19944/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CONITRADE podjetje za trgo-
vino, gostinstvo in turizem ter proizvod-
njo, d.o.o., Topniška 70

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topniška 70, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 115.230,00 Sit
Ustanovitelji: RISTIČ MATEJ, Topniška

70, 1000 LJUBLJANA, vložek: 115.230,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6337
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13504 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/20068/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGO-ERST Podjetje za notra-
nje in zunanjetrgovinski promet d.o.o.,
Borovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska cesta 34, 1353
BOROVNICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DJURAN VOJISLAV, Ljub-

ljanska cesta 34, 1000 BOROVNICA, vlo-
žek: 33.333,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 7. 1992; BLONDER KARLO, Rudarska
47, MOSTAR, vložek: 33.333,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 7. 1992; ERSTIĆ VE-
LIMIR, Unska 20, BOROVO NASELJE, vlo-
žek: 33.333,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6338
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13505 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/19937/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KARP Podjetje za izvoz in uvoz
repromateriala d.o.o. Ig

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Iška vas 47, 1292 IG
Osnovni kapital: 145.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROŠER PRIMOŽ, Dobrna

33 a, 3204 DOBRNA, vložek: 145.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6339
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13506 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/19901/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FAMADA Trgovsko podjetje
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. v Kokovšek 57, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEKAVC MARKO-BALDI-

MIR, Ob žici 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6340
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13507 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/19799/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BAŠČA d.o.o., podjetje za trgo-
vino in prevoze, Marinkov trg 6, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marinkov trg 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: SBEŠIČ OMER, Marinkov

trg 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 2. 1992; TUR-
KANOVIĆ NEDJAD, Ahmeta Melkiča 22,
KOZARAC, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 4. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6341
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13508 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/19824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5671418
Firma: BBN COMMERCE Trgovsko

podjetje d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Podutiška 35, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SPRAGER BRANKO, Pod-

utiška 35, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9.
1992; SPRAGER NATAŠA, Soteska 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6342
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13509 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/19660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PMG trgovina, storitve, posre-
dništvo, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 150.052,00 Sit
Ustanovitelji: ČIČIĆ MAJA, Baburičina

18, ZAGREB, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 8. 1992; MARKOVIČ
GORAN, A. Ljubunčiča 108, Ilidža, SARA-
JEVO, vložek: 50.052,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 12. 1992; ŠKUFCA VLASTA,
Jurčičeva ul. 1, 8000 NOVO MESTO, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6343
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13510 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/20143/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TNT podjetje za trgovino, proi-
zvodnjo, zastopstvo in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Društvena 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Društvena 16, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRABLJEVEC MARKO,

Društvena 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 10.
1992; SLANA BRANISLAV, Ul.borcev za se-
verno mejo 40, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 10.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6344
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13511 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/20098/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HARPUT mednarodna trgovina
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 149 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 115.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEMIRKESEN SULEYMAN,

Mersin no.3, AKKENT, vložek: 103.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 10. 1992; VO-
DOPIVEC MIRJANA, Ambrožev trg 7, 1000
LJUBLJANA, vložek: 11.500,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 5. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6345
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13512 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/19670/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FREE LINE podjetje za trgovi-
no in promet z nepremičninam d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Viška 49 B, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORENEC FRANC, Čilpah

15, 8231 TREBELNO, vložek: 4.080,00
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Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992; SLAK
SABRINA, Ul. OF 14, 8210 TREBNJE, vlo-
žek: 3.920,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6346
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13513 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/19636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JOZEFIN TREND trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Trzin, Kidri-
čeva ul. 13 d

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva ul. 13 d, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 412.200,00 Sit
Ustanovitelji: MUŠIČ JOŽICA, Ljubljan-

ska 29, 1236 TRZIN, vložek: 206.100,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 8. 1992; MU-
ŠIČ ALOJZ, Ljubljanska 29, 1236 TRZIN,
vložek: 206.100,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 17. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6347
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13514 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/20168/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DAN IN NOČ pogrebne storit-
ve, cvetličarstvo, urejanje grobov. zele-
nic in ohišnic, d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 82, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 620.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČ DANICA, Podreč-

je 9, 1230 DOMŽALE, vložek: 620.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6348
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13515 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/20028/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KRONA-HIT hotelstvo in turi-
zem d.o.o., Ljubljana, Celovška 264

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 264, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIMITROVSKI DIMITAR,

Celovška 264, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6349
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13516 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/19581/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FLAIR podjetje za agencijske
storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Langusova ulica 8, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUKŠE JOŽE, Hrušica 39,

8000 NOVO MESTO, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 9. 1991; ABUNAR IDA,
Tlaka 12, 1274 GABROVKA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6350
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13517 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/19618/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EAST LINE - FLAVIA SOLVA im-
port - export d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gunceljska 28/a, 1211 LJUB-
LJANA-ŠENTVID

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: EAST LINE D.O.O., Gun-

celjska 28/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 8.
1992; FLAVIA SOLVA GMBH, Schmiedg
36, LEIBNITZ, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6351
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13518 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/19582/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BARJEMARK podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 244, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČANIN DIKA, Kermav-

nerjeva 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6352
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13519 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/20019/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RAM LES podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Linhar-
tova 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 13, 1000 LJUB-
LJANA
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Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAKRAJŠEK BRANE, Ces-

ta v Dvor 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
31.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 7.
1992; RAŽEN JANEZ, Maroltova 11, 1000
LJUBLJANA, vložek: 31.900,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 15. 7. 1992; PROSEN DU-
ŠAN, Suhadolčanova 64, 1000 LJUBLJA-
NA-ČRNUČE, vložek: 27.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 7. 1992; ČAČOVIČ
LILJANA, Bohoričeva 24, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 18.700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6353
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13587 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11732/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGRO-TEHNIK proizvodnja,
storitve, trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica talcev 10, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUČIGAJ ANTON, Zg. Jar-

še 46, 1235 RADOMLJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6354
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13588 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FLEX LIMITED CO. podjetje za
trgovino, gostinstvo, turizem, uvoz in iz-
voz, svetovanje, posredovanje, zastopa-
nje, pre- voze, špedicijo..., Ljubljana, Na-
zorjeva 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nazorjeva 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: PEČNIK JANEZ, Nazorjeva
12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1991; JA-
MNIŠEK IGOR, Kumrova 15, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6355
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13589 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NAPOLEON HOLDING gostins-
tvo in hotelirstvo, d.o.o., Ljubljana, Slo-
mškova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slomškova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBAR JOŽE, Lukovica

31, 1225 LUKOVICA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6356
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13590 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11765/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGILE konstruiranje, inženiri-
ng, proizvodnja in trgovina, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOJE RAFKO, Gabrska

gora 17, 1274 GABROVKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1990; KOBAL BRANKO, Tacenska 90,
1210 LJUBLJANA ŠENTVID, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12.
1993; KAVČIČ DUŠAN, Hotavlje 73, 1234
GORENJA VAS, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6357
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13591 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11771/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RGB d.o.o., podjetje za raazvoj
elektronskih naprav in računalniške prog-
ramske opreme, Ljubljana, Podutiška 81

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podutiška 81, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UGLEŠIĆ MARIJO, Obir-

ska 12/B, 1000 LJUBLJANA, vložek:
800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 1.
1991; UGLEŠIĆ ANTE, Obirska 12/B,
1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 1. 1991; GROZDA-
NIĆ KARMEN, Poštna 7/A, 1360 VRHNI-
KA, vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 13. 1. 1991; ROŽMAN MAJA, Bratov-
ševa pl. 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 1.
1991; UGLEŠIĆ TEREZIJA, Obirska 12/B,
1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6358
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13592 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11806/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GALANTERIJA HARLEKIN pod-
jetje za prodajo, proizvodnjo in fotoko-
piranje, d.o.o., Rimska 3, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rimska 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OREŠIČ PETER, II. pohor-

ske brigade 22, 6102 KOPER, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1990; AKRAPOVIČ SLAVOJKA, Hudoverni-
kova 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6359
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13593 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11807/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: L’AQUILA COMPANY podjetje
za trgovino, proizvodnjo in turizem,
d.o.o., Ljubljana, Moša Pijadejeva 27

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moša Pijadejeva 27, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.980.000,00 Sit
Ustanovitelji: BROQI FETHI, Črtomirjeva

21 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
792.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 1991; BYTYQI ESAT, Cankarjeva
24, 5000 NOVA GORICA, vložek:
792.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 1991; DEMIRI FADIL, Triglavska 13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 396.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6360
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13594 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SITIZENA trgovsko, proizvod-
no in storitveno podjetje, d.o.o., Stična
47/b, Stična

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stična 47/b, 1296 STIČNA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: INDOF MITJA, Stična

47/b, 1296 STIČNA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6361
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13595 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11826/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRADBENI FINALIST PODI-
TLAKI Zaključna dela v gradbeništvu,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podutiška 94, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRADBENI FINALIST P.O.,

Smetanova 75, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6362
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13596 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5479339
Firma: MCK podjetje za zaključno ob-

rtna dela, d.o.o., Savinjska cesta 9, Tr-
bovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savinjska cesta 9, 1420 TR-
BOVLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SGP ZASAVJE TRBOVLJE,

P.O., Savinjska c. 9, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6363
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13597 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11869/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TECH IMPORT trgovina z vozi-
li, deli in opremo, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Draga 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.900,00 Sit
Ustanovitelji: PRINČIČ VOJKO, Parmo-

va 20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1991; RE-
POVŠ ANDREJ, Idrijska 17, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.900,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6364
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13598 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11870/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DNP podjetje za proizvodnjo,
trgovino, gostinstvo, turizem, in storitve
d.o.o., Ljubljana, Kvedrova 32

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova 32, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČ DUŠAN, Kvedrova

32, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 1. 1991; PET-
RIČ NADA, Kvedrova 32, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 14. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6365
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13599 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11884/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LA VIE II podjetje za trgovino
in zastopstva, d.o.o., Ljubljana, Clevela-
ndska 49

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Clevelandska 49, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KROŠLIN BORIS, Podkraj

88, 1430 HRASTNIK, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 9. 1990; POVH
JARMILA, Clevelandska 49, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 14. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6366
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13600 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11885/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AOP TROBEC analize, organi-
ziranje, poslovanja, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ptujska ul. 22, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MITJA TROBEC, Ptujska ul.

22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6367
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13601 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11891/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROŽMAN trgovsko, proizvod-
no in uvozno podjetje, d.o.o., Gubčeve
brigade 30, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gubčeve brigade 30, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROŽMAN ZLATKO, Gub-

čeve brigade 30, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6368
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13602 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POD VINCEM trgovsko podjet-
je, d.o.o., Zgornje Pirnice 49 b, Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornje Pirniče 40 b, 1215
MEDVODE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DREŠAR ZDRAVKO, Zgor-

jne pirniče 40 b, 1215 MEDVODE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6369
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13603 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRISMA S & A podjetje za izda-
jateljsko dejavnost in marketing, d.o.o.,
Berčonova cesta 19, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Berčonova cesta 19, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOJANOVIĆ ALEKSAN-

DER, Zmaj Jovina 26, BEOGRAD, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 3.
1991; ALEKSIĆ ZORAN, Zimonjićeva 2,
BEOGRAD, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 8. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6370
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13604 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11924/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAVIS trženje in storitve,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Švabičeva 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIHTELIČ ANTON, Švabi-

čeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12.
1990; MATIJAŠIĆ ADRIANO, Zamaski dol,
Pauletići 13, PAZIN, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6371
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13605 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11931/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RADIJ podjetje za trgovino in
export-import, d.o.o., Ljubljana, Grubar-
jevo nabrežje 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grubarjevo nabrežje 20, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTIBLER ANDREJ MIRO,

Grubarjevo nabrežje 20, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6372
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13606 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIALA komisijska prodajalna
glasbene opreme in elektro akustike,
d.o.o., Ljubljana, Čebelarska 20
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čebelarska 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ULAGA ZORAN, Kamna go-

rica št. 29, 1380 CERKNICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6373
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13607 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11972/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ATLANTIK prevajanje in sveto-
vanje, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štihova 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.846,00 Sit
Ustanovitelji: BAJŽELJ KATARINA, Mur-

nikova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1990; VALENČIČ URŠKA, Vojkova 50,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 12. 1990; ŽVOKELJ
PRIMOŽ, Ul. bratov Učakar 64, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 12. 1990; MORRIS R.C.PAUL,
286 Gladstone Road, Barry, SOUTH GLA-
MORGAN, WALES, vložek: 2.346,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6374
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13608 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11974/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LUCIUS proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Grablovi-
čeva 30

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grablovičeva 30, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLIČ IVAN, Grabloviče-

va 30, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1990;
GROS-MIKLIČ DARJA, Grablovičeva 30,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6375
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13609 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11978/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AFTER MIDNIGHT podjetje za
oblikovanje, izdelavo in elektro- storit-
ve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Medenska cesta 23, 1211
LJUBLJANA-VIŽMARJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FABJAN ZVONKO, Trg pre-

komorskih brigad 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 1. 1991; KOROŠEC MILAN, Ulica bra-
tov Učakar 122, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6376
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13610 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARACUSS d.o.o., agencijski
posli, gostinska dejavnosti, predstavitev
in zastopstvo domačih in tujih firm, Ško-
fljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Albrehtova 76, 1291 ŠKOF-
LJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CUNDER SABINA, Albrehto-

va 76, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6377
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13611 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11993/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRUNWALD PRODUCTIONS
d.o.o., optične in audio vizuelne napra-
ve in pripomočki, produkcija, uvoz-izvoz
in prodaja, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRUNWALD PETER, Sch-

lattstrasse 215, Fi 9491, NEMČIJA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6378
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13612 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/11998/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTERNATIONAL d.o.o., izob-
raževanje, založništvo, prevajanje, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krakovski nasip 4, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŠTJANČIČ - TURK VE-

RUŠKA, Trg OF 14, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6379
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13613 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/12035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KENTAX TRADING trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Leskoškova
11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leskoškova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKRBINŠEK GORAZD, Ke-

rsnikova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 10.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6380
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13614 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/12052/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FI-NAL finance in leasing,
d.o.o., Ljubljana, Titova 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKROHIT P.O., Titova 6,

1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6381
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13615 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/12057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UNIMAC import-export d.o.o.,
Ljubljana, Riharjeva 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Riharjeva 38, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 60.000,00 Sit
Ustanovitelji: MA.CO.T., Komenskega

11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 20.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1991; UNI-
TRADE INPORT EXPORT GES.MB.H, Vikt-
ringer Ring 1 b, KLAGENFURT, vložek:
40.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6382
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13616 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/12059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VECOM d.o.o., podjetje za tr-
govino, Ljubljana, Splitska 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Splitska 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.173,70 Sit
Ustanovitelji: RIEDI VERA, Splitska 6,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.173,70 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6383
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13617 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/12063/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TALEMIA trgovina, gostinstvo,
proizvodnja, prevoz, storitve d.o.o., De-
telova 2, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Detelova 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OROŽEN ADAMIČ ANDRE-

JA, Detelova 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1991; ESENKO IVAN, Devova 11, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 26. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6384
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13618 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/12069/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTO-BA trgovsko in posredni-
ško podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koroškega bataljona 11,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAJUK DEJAN, Ul. Koro-

škega bataljona 11, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6385
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13619 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/12077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M & SIPO trgovina, gostinstvo,
storitve, gradbeništvo, zastopanje, uvoz
in izvoz, d.o.o., Ljubljana, Središka 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Središka 16, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POSAVEC STJEPAN, Ho-

šiminhova 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-6386
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13620 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/12083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAJLAND proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje d.o.o., Ljublja-
na, Tržaška 264/č

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 264/č, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETEK BOŠTJAN, Tržaška

264/c, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6387
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13735 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05533/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRISAN turizem in trgovina,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ambrožev trg 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAKSIMOVIČ BOGDANA,

Ambrožev trg 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6388
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13736 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AKANT svetovanje, marketing,
trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krištofova 18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.010,00 Sit
Ustanovitelji: BELIČ BOŠTJAN, Krištofo-

va 18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 670,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1989; MA-
GISTER FRANC, Rožna dolina c. IX/39,
1000 LJUBLJANA, vložek: 670,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 12. 1989; JEŽ JU-
RIJ, Rožna dolina c. VIII/20, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 670,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6389
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13737 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05758/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TELMOG Agencija za spreje-
manje in posredovanje malih oglasov po
telefonu, d.o.o., Trbovlje - Gabrsko 21-D

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gabrsko 21-D, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLADIČ ŽARKO, Gabrsko

21-d, 1420 TRBOVLJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 2. 1990;
AMON ROK, Trg revolucije 16, 1420 TR-
BOVLJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 13. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6390
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13738 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05819/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIKA-A podjetje za računalni-
ško svetovanje, vzdrževanje, instaliranje
in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 66, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: KUTIN BORIS, Ulica bra-
tov Učakar 88, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6391
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13739 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIS projektiranje, inženiring,
svetovanje na področju računalništva in
elektronike Ljubljana Šentvid, Prušniko-
va 4, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prušnikova 4, 1210 LJUBLJA-
NA-ŠENTVID

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRAPROTNIK MARTA, Pru-

šnikova 4, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6392
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13740 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05831/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PALMA Ljubljana, trgovsko, po-
sredniško in gostinsko podjetje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DJORDJEVIČ STANOJE,

Ljubljanska 72, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6393
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13741 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05948/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIKA d.o.o. drobna galanterija,
Klunova 11 Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klunova 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ NIKOLAJA, Kluno-

va 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6394
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13742 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05954/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DAP trgovina, gostinstvo, turi-
zem ter servis za gradbene in tehnične
storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pavšičeva 45, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUSOVIĆ AŠIM, Brilejeva

8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6395
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13743 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05959/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOPI trgovina, organizacija, po-
sredovanje, izvoz-uvoz, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Valvazorjeva 8, 1230 VIR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRAŽAR ALOJZ, Valvazo-

rjeva 8, 1230 VIR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 2. 1990; STRAŽAR
MARJANA, Valvazorjeva 8, 1230 VIR, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6396
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13744 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05973/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EKOTUR d.o.o., proizvodnja, tr-
govina, servis in zunanjetrgovinsko pos-
lovanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo Polje, C. XV/19, 1260
LJUBLJANA-POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUZAR IVAN, Novo Polje,

C. XV/19, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6397
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13745 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06001/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VESA Uvozno izvozna trgovina
na debelo in drobno d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Barjanska 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VREČIČ SLAVKO, Barjan-

ska 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6398
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13746 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06002/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALTERNATIVA proizvodnja, ra-
zvoj, trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156, WORLD
TRADE CENTER, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 156, WORLD TRA-
DE CEN., 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 45.000,00 Sit
Ustanovitelji: CERKOVIČ ALOJZ, Spod-

nje Gameljne 119, 1211 ŠMARTNO POD
ŠMARNO GORO, vložek: 22.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 3. 1990; KORO-
ŠEC LIDIJA, Jamova 33, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 22.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6399
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13747 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: H & B podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, d.o.o. Kočevje, Trg
zbora odposlancev 18, Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg zbora odposlancev 18,
1330 KOČEVJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NANGER BORIS, Mahov-

nik n.h., 1330 KOČEVJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1990; NA-
NGER HELENA, Roška cesta 27, 1330 KO-
ČEVJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 24. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
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nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6400
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13748 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06015/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALING podj. za trgovino, inže-
niring, posredovanje in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Chengdujska 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Chengdujska 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BESENIČAR BOŠTJAN,

Chengdujska 16, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6401
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13749 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOMARKT Transport, trgovina,
zastopstva d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 21/c, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUHART BORUT, Dolomit-

ska 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 3.
1990; PAŠIĆ NASER, Rudarska 50, MOS-
TAR, BIH, vložek: 100,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 4. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6402
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13750 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06039/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MATICA podjetje za proizvod-
njo in predelavo, trgovino, zunanjo trgo-
vino, marketing, svetovanje in storitve
d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Usnjarska 8, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOBETIČ SLAVKO, Neve-

ljska pot 17, 1240 KAMNIK, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 2.
1990; GOLOB FRANC, Livarska 1, 1240
KAMNIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 28. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6403
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13751 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06054/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MREŽA marketing d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Archinetova 3, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNIČ JURIJ, Archineto-

va 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6404
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13752 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06070/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAŽEMI podjetje za trgovino in
transport d.o.o., Ljubljana, Tržaška 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VANIČ ALEŠ, Kunaverjeva

3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6405
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13753 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06081/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVANTI Podjetje za prevoz, za-
stopstvo, izdelavo izdelkov, trgovino, tu-
rizem in gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Učakar 30, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: ČIČA PERICA, Bratov Uča-

kar 30, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1990; ŠIVEC
JANEZ, Bratov Učakar 80, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 9. 3. 1990; MIŠIĆ ZLATKO, Bratov
Učakar 76, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6406
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13754 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06095/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KEMEK kemijski consulting,
d.o.o. Ljubljana Breg 16, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Breg 16, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STERGARŠEK ANDREJ,

Breg 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je



Stran 1360 / Št. 18 / 29. 2. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6407
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13755 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06114/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRMMA podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Križ 3/d, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAROLT MARKO, Vir, Bo-

rova ulica 30, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6408
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13756 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06118/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEIN Podjetje za svetovanje,
projektiranje in izvajanje energetskih in-
štalacij, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šutna 10, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KODRA ROMAN, Štajerska

8, Šmarca, 1240 KAMNIK, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1990; KODRA MARJA, Štajerska 8, Šmar-
ca, 1240 KAMNIK, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6409
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13757 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06134/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NEW STEP računalništvo, obli-
kovanje, marketing in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Leninov trg 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAUL SAŠA, Pod topoli 91,

1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 3. 1990; PAVLIN LJI-
LJANA, Pod topoli 91, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1990; VALČIKOVA EVA, Leninov trg
14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1990; KRE-
GAR MARIJA, Leninov trg 14, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6410
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13758 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06139/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZIGURAT trgovina s tekstilom
d.o.o. Ljubljana, Bežigrad 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bežigrad 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: LEVIČNIK IDA-SLAVICA,

Brilejeva 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 3.
1990; LEVIČNIK GREGOR, Brilejeva 21,
1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 3. 1990; LEVIČNIK
MILOŠ, Brilejeva 21, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6411
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13759 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06143/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAM podjetje za ribištvo, turi-
zem, trgovino, prevozništvo in gostinst-
vo, d.o.o. Ljubljana, Na jami 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na jami 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILENKOVIĆ BRANKO,

Na jami 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 3.
1990; MILENKOVIĆ MARIJA, Na jami 1,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6412
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13760 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KONZUM podjetje za trgovino
na veliko in malo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pri cerkvi n.h., 1313 STRUGE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDJA DARKO, Pri cerkvi

16, 1313 STRUGE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 12. 1989; RUS AN-
TON, Pri cerkvi 22, 1313 STRUGE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6413
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13761 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DUAL - DEMPY Trgovina na de-
belo in drobno d.o.o. Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje, C. XXXVIII/10 B, 1260
LJUBLJANA-POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGLAJEN DEJAN, Polje

c. XXXVIII/10/B, 1260 LJUBLJANA-PO-
LJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 8. 3. 1990; MARN ERIKA, Novo Po-
lje c. V/8A, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6414
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13762 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARIANE marketing in ekono-
mska propaganda, d.o.o., Ljubljana, Tr-
novska 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovska 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUMŠE FRANC, Sitarska

14, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6415
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13763 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06181/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CARA d.o.o. podjetje za turi-
zem, gostinstvo in trgovino Rakitna

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rakitna 140, 1352 PRESER-
JE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CARUSO EMIL, Rakitna

54, 1352 PRESERJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6416
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13764 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SNOOPY otroška modna trgo-
vina d.o.o. Ljubljana, Kogojeva 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kogojeva 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAUFER ZLATA, Kogojeva

10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6417
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13765 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRAVIS družba za trgovino na
debelo in drobno z mešanim blagom,
Radomlje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škerjančeva 10 a, 1235 RA-
DOMLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDRGAR ANTON, Škerja-

nčeva 10a, 1235 RADOMLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6418
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13766 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/06212/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADUT Proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Ul. 7. julija 11, Trzin,
Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 7. julija 11, Trzin, 1234
MENGEŠ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOH ANDREJ, Hošiminho-

va 13, 1113 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6419
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13767 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: METAVAL Podjetje za trgovino
in storitve d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vipavska 26, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUŠTAR LJUBICA, Vipav-

ska 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6420
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13768 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22568/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TULPAN storitveno podjetje,
d.o.o., Šmartno pri Litiji, Slatna 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Slatna 4, 1275 ŠMARTNO PRI
LITIJI

Osnovni kapital: 200.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRČON MARKO, Slatna 4,

1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vložek:
200.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6421
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13769 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BATAVIA trgovsko podjetje,
d.o.o., Groharjeva 7, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Groharjeva 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLEC JURE, Groharjeva

7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 3. 1993; GO-
LEC DUŠAN, Groharjeva 7, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 17. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6422
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13770 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22578/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠPARUN d.o.o. podjetje za tr-
govino in gostinstvo Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savlje 26 A, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DROBEŽ FRANC, Savlje

26 A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6423
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13771 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RUŽA podjetje za trgovino in
storitve, Smelijevo naselje 43, Stari trg
pri Ložu, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smelijevo naselje 43, 1386
STARI TRG PRI LOŽU

Osnovni kapital: 140.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUŠNJAR RATKO, Smeli-

jevo naselje 43, 1386 STARI TRG PRI
LOŽU, vložek: 140.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 2. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6424
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13772 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALPRIM Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ulica solidarnosti 3, Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica solidarnosti 3, 1270 LI-
TIJA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRENTELJ PRIMOŽ, Ul.

Solidarnosti 3, 1270 LITIJA, vložek:
33.333,40 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1993; TURKOVIČ ALEN, Maistrova št. 2,
1270 LITIJA, vložek: 33.333,33 Sit, ne od-
govarja, vstop: 19. 3. 1993; TRENTELJ JO-
ŽEFA, Ul. Solidarnosti 3, 1270 LITIJA, vlo-
žek: 33.333,40 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6425
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13773 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22708/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ASTON MAYER podjetje za sto-
ritve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stare Črnuče 24/a, 1231 ČR-
NUČE

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: NARAT LJUBOMIR, Stare

Črnuče 24/a, 1231 ČRNUČE, vložek:
120.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6426
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13774 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22720/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JABI storitve, trgovina, proiz-
vodnja, d.o.o., Krka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krka 28, 1301 KRKA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZRIMŠEK ALOJZIJ, Krka

28, 1301 KRKA, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 1. 1993; ZRIMŠEK
IVANKA, Krka 28, 1301 KRKA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6427
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13775 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: BOJC TRADE d.o.o. Trgovsko
in storitveno podjetje Lončarska 35 Do-
lenja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lončarska ul. 35, 1331 DO-
LENJA VAS

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOJC ALEŠ, Lončarska ul.

35, 1331 DOLENJA VAS, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6428
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13776 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PUHY Proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Ul. v Kokovšek 71

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. v Kokovšek 71, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: MESESNEL ANTON, Ul. v

Kokovšek 71, 1000 LJUBLJANA, vložek:
120.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6429
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13777 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KASTEBO Podjetje za trgovino
in zastopanje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kodrova 23, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KASTELIC BOJAN, Kodrova

23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6430
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13778 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BANANA NJAM d.o.o. Trgov-
sko podjetje na veliko in malo Avšičeva
48, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Avšičeva 48, 1113 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROKSHI ZYMBER, Avši-

čeva 48, 1113 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 3.
1993; PROKSHI CILKA, Avšičeva 48, 1113
LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6431
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13779 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22894/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STEAL proizvodno, trgovsko,
storitveno podjetje, turizem in gostinst-
vo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Ljudevita Stiasnyja 8,
1240 KAMNIK

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERČUN JANEZ, Ulica Lju-

devita Stiasnyja 8, 1240 KAMNIK, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 2.
1993; MERČUN TEREZIJA, Ulica Ljudevita Sti-
asnyja 8, 1240 KAMNIK, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6432
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13780 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GUTNIK podjetje za avtopre-
voz, gradbeništvo in separacijo ter dru-
ge poslovne storitve, d.o.o., Sinja Gori-
ca 86, Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sinja Gorica 86, 1360 VRHNI-
KA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GUTNIK ANTON, Sinja Go-

rica 86, 1360 VRHNIKA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6433
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13781 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PODLESNIK & COMPANY Tr-
govsko in storitveno podjetje d.o.o. Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kokaljeva 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 104.160,00 Sit
Ustanovitelji: PODLESNIK MARKO, Ko-

kaljeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
104.160,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6434
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13782 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22943/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTO-CONNECT mednarodna
špedicija, posredovanje in zastopanje,
d.o.o., Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 30, 1330 KOČEV-
JE

Osnovni kapital: 103.511,00 Sit
Ustanovitelji: BRŽAN MARK, Prešerno-

va 30, 1330 KOČEVJE, vložek:
103.511,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6435
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13783 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22970/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FLORJANČEK Podjetje za gos-
tinstvo, trgovino, gradbeništvo in storit-
ve, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 238

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 238, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAGAR ZVONKA, Pod st-

rahom 57, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 4.
1993; DRČAR PETER, Pot na Labar 39,
1129 LJUBLJANA-ZALOG, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6436
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13784 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22975/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KONJIČEK prodaja ročnih del,
d.o.o., Ljubljanska c. 26, Ivančna Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska c. 26, 1295 IVAN-
ČNA GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIŠMAŠ HEDVIKA, Ljub-

ljanska c. 26, 1295 IVANČNA GORICA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6437
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13785 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22978/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOREMONT Trgovsko pod-
jetje d.o.o. Stahovica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Godič 86, 1242 STAHOVICA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: COTMAN IGOR, Godič 86,

1242 STAHOVICA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1993; COTMAN
IDA, Godič 86, 1242 STAHOVICA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6438
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13786 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KRIMAR Trgovsko in storitve-
no podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. v Kokovšek 14, 1231 LJU-
BLJANA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 103.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIVEC MARIJANOVIĆ

VLASTA, Ul. v Kokovšek 14, 1231 LJUB-
LJANA - ČRNUČE, vložek: 51.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 4. 1993; MARIJA-
NOVIĆ DAVOR, Ul. v Kokovšek 14, 1231
LJUBLJANA - ČRNUČE, vložek: 51.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6439
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13787 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/23012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IDECOR Podjetje za trgovino
in storitve d.o.o., Količevo 71, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Količevo 71, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERZNOŽNIK ANTONIJA,

Količevo 71, 1230 DOMŽALE, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 5.
1993; ERZNOŽNIK JURE, Količevo 71,
1230 DOMŽALE, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6440
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13788 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/23018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MVA TRADE trgovina na drob-
no in debelo, d.o.o., Ljubljana, Ambro-
žev trg 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ambrožev trg 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 133.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAKSIMOVIČ VLADIMIR,

Ambrožev trg 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
133.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-6441
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13789 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/23042/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SMK-MODUS podjetje za trgo-
vino in storitve d.o.o. Kamnik, Rudniška
9, Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rudniška 9, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOBOČAN BRANKO, Ru-

dniška 9, 1240 KAMNIK, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6442
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13790 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/23051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OASIS podjetje za trgovino, go-
stinjstvo in storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V Dolini 45, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIMUNIČ NADA, V Dolini

45, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6443
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13791 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/23084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DENCO PLUS d.o.o. Agencija
za opravljanje poslovnih storitev

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 110.000,00 Sit

Ustanovitelji: RADULIĆ NENAD, Ziherlo-
va 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
110.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6444
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13792 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/23144/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UNIVER Storitveno, trgovsko in
proizvodno podjetje d.o.o., Ljubljana,
Cesta v Podboršt 14 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Podboršt 14 a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 168.510,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRLEP SAŠO, Cesta v

Podboršt 14 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
101.106,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 4. 1993; ŠKRLEP BARBARA, Jakčeva
391, 1000 LJUBLJANA, vložek: 33.702,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 4. 1993; ŠK-
RLEP ROBERT, Cesta v Podboršt 14 a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 33.702,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6445
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13793 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/23160/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ENOLA trgovina na drobno in
debelo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dvorni trg 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KASTELIC BRANKA, Ulica

svobode 1, 6330 PIRAN, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6446
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13794 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17214/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SOJ podjetje za trgovino in za-
stopanje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sojerjeva 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRABELJŠEK VLASTA,

Martinčeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6447
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13795 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17215/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COMSTAN Podjetje za uprav-
ljanje objektov in stanovanjske storitve,
d.o.o., Ljubljana, Ilirska 34

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ilirska 34, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JENKO IGOR, Kunaverje-

va 14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6448
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13796 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17219/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CAMI-CONSULTING Podjetje
za finančni inženiring, trgovino in sveto-
vanje Kresnice, JEVNICA 32a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jevnica 32 a, 1281 KRESNI-
CE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GODEC KARMEN, Jevni-

ca 32a, 1281 KRESNICE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6449
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13797 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17221/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: G Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kurilniška 18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.500,00 Sit
Ustanovitelji: GRKMAN JANEZ, Gospo-

dinjska 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6450
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13798 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17438/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TELMER d.o.o., trgovina, zas-
topanje, kooperacije, Novo polje c.
VII/41, 61260 Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo polje c. VII/41, 1260
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: AMON TINE, Novo polje c.
VII/41, 1260 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6451
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13799 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WM-DILER družba za zastopa-
nje in trgovanje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Neubergerjeva 19, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: WEISS BOJAN, Neuberge-

rjeva 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1991; WEISS-MRAMOR TATJANA, Neube-
rgerjeva 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6452
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13800 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AV’R Trgovsko, gostinsko in
storitveno podjetje, d.o.o. Polje 17, Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje 17, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENČINA MILENA, Polje

17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6453
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13801 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17706/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRANSTOM transport, špedici-
ja, export-import in trgovina d.o.o. Loke
59, Kisovec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Loke 59, 1412 KISOVEC
Osnovni kapital: 17.429,00 Sit
Ustanovitelji: TOMŠE IVAN, Loke 59,

1412 KISOVEC, vložek: 17.429,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6454
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13802 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17708/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BARTH PRODUKCIJA d.o.o.,
Ljubljana, RAŠIŠKA 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rašiška 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DICK RADOŠ, Rašiška 13,

1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6455
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13803 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17730/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: VAR-MONT proizvodno, mon-
tažno in trgovsko podjetje Trbovlje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bevško 3, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUHARIČ ŠTEFAN, Škofja

riža 16 a, 1423 DOBOVEC, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992; KUHARIČ JELKA, Škofja riža 16 a,
1423 DOBOVEC, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6456
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13804 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17764/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ADVO podjetje za trgovino in
storitve d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pugljeva 17, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKMAN ANICA, ADAMI-

ČEVA 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6457
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13805 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17777/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BRANDO podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o. Ljubljana, Tržaška 47

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 47, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AJETI ESAD, TRŽAŠKA 47,

1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6458
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13806 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LABOS podjetje za proizvod-
njo, servis, storitve in trgovino, d.o.o. Lju-
bljana Pugljeva 34

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pugljeva 34, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLAVIČ VLADIMIR, PUG-

LJEVA 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; SLAVIČ BOŠTJAN, PUGLJEVA 34,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6459
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13807 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17807/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TROMEX trgovsko in agencij-
sko podjetje, Ljubljana, Archinetova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Archinetova 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRONTELJ BOJAN, ARC-

HINETOVA 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6460
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13808 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17818/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠIMAN Podjetje za promet z
obutvijo, galanterijo, usnjenimi izdelki
d.o.o., Ljubljana, Tomšičeva 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomšičeva 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANDREA D.O.O., Tomši-

čeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1991; ŠIMECKI, PODUZEČE ZA PROIZ-
VODNJU I PROMET OBUČE D.O.O., Duži-
ce 21, ZAGREB, REPUB.HRVATSKA, vlo-
žek: 2.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6461
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13809 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17840/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BETTY Storitveno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Polje, Cesta VI/20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta VI/20, 1000 LJUBLJA-
NA, POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELAK MARIJA, CESTA

VI/20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992; BA-
RANAŠIČ ZLATICA, METODA MIKUŽA 12,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6462
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13810 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17846/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOMBAŽTRADE podjetje za tr-
govino, tekstil in modne dodatke, d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERKIČ POLONCA, BRA-

TOV UČAKAR 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6463
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13811 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17849/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGENS 2000 d.o.o., podjetje
za trgovino, zastopstva in turizem, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Merčnikova 1B, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREZNIČAR DUŠAN, ME-

RČNIKOVA 1B, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6464
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13812 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17854/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRO - VISION marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Rožičeva 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožičeva 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAGAR VUČKO IRENA,

CESTA 1. MAJA 63, 4000 KRANJ, vložek:

8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6465
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13813 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIFRA trgovina in prevozi
d.o.o., Ponikve 57, Videm-Dobrepolje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ponikve 57, 1312 VIDEM-DO-
BREPOLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRANC MIRT, PONIKVE

57, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6466
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13814 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17877/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: URNA Proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Soteška pot 54

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Soteška pot 54, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽANKAR ANDREJ, Pot na

Pridavko 12, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 10.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-

jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6467
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13815 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17880/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDUAL podjetje za proizvod-
no, storitveno in trgovsko dejavnost
d.o.o. Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trampuževa 8, 1215 MEDVO-
DE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽMAUC ALBIN, TRAMPU-

ŽEVA 8, 1215 MEDVODE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; BOHINC DUŠAN, SPODNJI RUD-
NIK 4/4, 1108 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6468
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13816 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SLOVINDIA Proizvodno in trgo-
vsko podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Proletarska 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PARVEEN KUMAR SOOD,

Chowk Bazar Morinda, DISTT-ROPAR, PU-
NJAB, INDIA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 10. 9. 1993; POPOVIČ VLA-
DIMIR, Petrovičeva 21, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-6469
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13817 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AROSA podjetje za gostinstvo
in turistične storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjevo nabrežje 11,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZMAZEK IGOR, Katreževa

pot 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 2.
1993; ZMAZEK MAJA, Katreževa pot 31,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6470
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13818 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17903/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A & D IMPORT - EXPORT Proiz-
vodno in trgovsko podjetje d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šubičeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: COL EROS, S. Mattia 5,

PADOVA, ITALIA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6471
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13819 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17909/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POZEJDON gostinstvo, trgovi-
na, storitve d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Soteska 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PANCE BRANKO, SOTE-

SKA 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6472
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13820 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: I & MA družba za proizvodnjo
in trgovino d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo Polje, Cesta 18/4, 1260
LJUBLJANA - POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANDRENŠEK JANEZ,

NOVO POLJE, CESTA 18/4, 1000 LJUB-
LJANA-POLJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6473
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13821 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17915/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FENST proizvodnja, servisira-
nje, zastopstva Velike Bloke 32, d.o.o.,
61385 Nova Vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velike Bloke 32, 1385 NOVA
VAS

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRBLJAN STANKO, VELI-

KE BLOKE 32, 1385 NOVA VAS, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; ROŽEK ŠTEFICA, ORLOVA 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6474
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13822 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17916/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MONDIAL COMMERCE Notra-
nja in zunanja trgovina ter zastopanje,
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Župančičeva 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: KODELJA TUGOMIR, SA-

NTORIJEVA 2/a, 6000 KOPER, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3.
1992; ŠIRCA DANILO, FARANČAN 3/a,
6000 KOPER, vložek: 3.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 16. 3. 1992; MUHA FRA-
NC, HORJUL 58 (VIČ-RUDNIK), 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 16. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6475
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13823 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17917/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOBAN podjetja za opravlja-
nje avtokleparskih in drugih servisnih
storitev, d.o.o., Grašičeva 2, Radomlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grašičeva 2, 1235 RADOM-
LJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ILIĆ BRANE, POT KURIR-

JEV 10, ZABORŠT, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
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lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6476
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13824 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17940/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZORMAN Gostinsko podjetje
d.o.o. Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Adamičeva 3/d, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORMAN GRETA, ADAMI-

ČEVA 3/D, 1290 GROSUPLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6477
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13825 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17951/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: P-BAZA posredovanje poslov-
nih informacij, Ljubljana, Ceneta Štupa-
rja 3, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ceneta Štuparja 3, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRULC BORUT, CENETA

ŠTUPARJA 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6478
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13826 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17963/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIM KOS Podjetje za gostinst-
vo in turizem, d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 97, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOS ANTON, LJUBLJAN-

SKA 97, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6479
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13827 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAR trgovina in zastopanje tu-
jih firm d.o.o. Medvode, Zgornje Pirniče
71 g

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornje Pirniče 71 g, 1215
MEDVODE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLAHUTNIK MOJCA,

ZGORNJE PIRNIČE 71 G, 1215 MEDVO-
DE, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6480
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13828 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17986/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OSUM d.o.o., trgovsko podjet-
je, Ljubljana, Šišenska 45

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šišenska 45, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURKOVIČ URŠKA, Šišen-

ska 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6481
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13829 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18004/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: APARTMA inženiring, gradbe-
ništvo, transport in trgovina, d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLAGDANIČ KLINAR

RUŽA, ŠIŠENSKA 29, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 6.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 3. 1992; PUČNIK NELA, Šišenska 29,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6482
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13830 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18016/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: 3 MAT tisk, trženje, svetova-
nje, založništvo, zastopništvo, d.o.o., Lju-
bljana, Linhartova 68

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 68, 1112 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: MALGAJ ALOJZIJ JULIJ, LI-

NHARTOVA 68, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1992; MALGAJ ANZELMA, LINHARTOVA
68, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.700,00
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Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992; DO-
BRAVC BOJAN, SMRTNIKOVA 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.700,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6483
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13831 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MABIS d.o.o., informacijski in
računalniški inženiring, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dalmatinova 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 10.500,00 Sit
Ustanovitelji: BITENC MIRKO, Štebijeva

13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; KO-
ŠIR BORUT, Zg. Bitnje 276, 4209 ŽABNI-
CA, vložek: 1.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992; MOČNIK BORUT, Eins-
pielerjeva 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; SIMONČIČ SIMON, Herbersteinova
16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; HAB-
JAN MARIJA, Grintovška 13, 1240 KAM-
NIK, vložek: 1.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992; DROBNIČ ALEŠ, Koma-
rijska pot 15, 1351 BREZOVICA PRI LJUB-
LJANI, vložek: 1.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992; MORN MAKSIMILJAN,
Celovška 181, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6484
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13832 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IŠKA d.o.o., podjetje za inženi-
ring, proizvodnjo, trgovino in storitve,
Ljubljana, Bilečanska 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bilečanska 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEČELIČ JOSIP, JAKČE-

VA 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6485
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13833 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PORS podjetje za opravljanje
vseh vrst storitvenih dejavnosti, d.o.o.,
Žimarice 33, Sodražica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žimarice 33, Sodražica, 1310
RIBNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLAVINOVIČ JURE, POLA-

NŠKOVA 42, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1992; KOVAČIČ TONE, ŽIMARICE 32,
1317 SODRAŽICA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6486
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13834 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18032/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KARIBU storitve-trgovina d.o.o.
Lanišče 28 Škofljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lanišče 28, 1291 ŠKOFLJI-
CA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRLE SILVA, LANIŠČE

28, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6487
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13835 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18040/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AN PASSANT Podjetniški con-
sulting Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Učakar 80, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽERKO IVAN, Mlakarjeva

44, 1234 TRZIN, MENGEŠ, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; BANDELJ MIROSLAV, Ul. bratov
Učakar 80, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6488
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13836 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VEINST Podjetje za instalacij-
ska dela v gradbeništvu, d.o.o., Škoflji-
ca

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vino 32, 1291 ŠKOFLJICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VESEL VILJEM, Vino 32,

1291 ŠKOFLJICA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-6489
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13837 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ILION Podjetje za finančne, ra-
čunovodske in računalniške storitve,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veselova 14, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: TROJANŠEK MARIJA, Bra-

tovževa pl. 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992; ČERNE ANDREJA, Kovinarska 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; DRAŠLER
MARKO, Glinškova pl. 17, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 2.700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6490
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13838 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VEMAR inženiring, uvoz-izvoz,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sr. Gameljne n.h., 1211 ŠMA-
RTNO PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOFBAUER BARBARA,

Topniška 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
1992; BETTA RENATO, Via Venezia 15,
RIVA DEL GARDA, ITALIA, vložek: 2.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1992; GAS-
PARINI LUIGI, Via Valpolicella 15, S.Amb-
rogio, VALPOLICELLA, ITALIA, vložek:
2.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6491
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13839 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18071/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIANA & CO podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Livarska 5, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POPIT DIJANA, Livarska 5,

1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6492
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13840 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIZ trgovina, izobraževanje, za-
ložništvo, d.o.o., Trnovska 4, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovska 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRAJNAR-VERTIČ ŠTE-

FANIJA, Trnovska 4, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1992; STRAJNAR ALEŠ, Trnovska 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6493
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13841 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROSSOR trgovina, kooperacij-
ska proizvodnja in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Stari trg 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stari trg 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZRIMŠEK MIHA, Stari trg

1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6494
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13842 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18187/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STANE trgovsko podjetje, Lju-
bljana, Žažar 16, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žažar 16, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIŠEK STANISLAV, ŽAŽAR

16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6495
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13843 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VEBRAN podjetje za trgovino,
uvoz in izvoz, d.o.o., DOB

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 7. avgusta 13, 1233
DOB

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOSIPOVIČ JOSIP, Kidri-

čeva 2, 1233 DOB, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992; JOSIPO-
VIČ FRANČIŠKA, Kidričeva 2, 1233 DOB,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6496
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13844 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19022/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KUTNJAK montaža gradbenih
elementov LJUBLJANA, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUTNJAK ANDREJ, Razk-

rižje 7, 9240 LJUTOMER, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6497
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13845 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AJK d.o.o. Ljubljana gostinst-
vo, turizem in trgovina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gunceljska cesta št. 43, 1210
LJUBLJANA-ŠENTVID

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKŠIČ JOŽI, Gunceljska

c. 43, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6498
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13846 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KODR transportno prometni in-
ženiring, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nadgoriška cesta 7, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KODERMAN MARJAN, Na-

dgoriška c. 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; KODERMAN SONJA, Nadgoriška c.
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6499
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13847 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19122/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZUPANC RDMS trgovina, stori-
tve, računalništvo d.o.o. - TRZIN

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reboljeva 7, 1234 MENGEŠ,
TRZIN

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANC RADOVAN, Re-

boljeva 7, TRZIN, 1234 MENGEŠ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6500
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13848 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NE & TA d.o.o. Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, turizem in gostinstvo
Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgorska ulica 5, 1330 KO-
ČEVJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Ustanovitelji: CEBIN NEVENKA, Prešer-
nova 26, 1330 KOČEVJE, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992; KRAMAR MARIJA, Podgorska ul. 5,
1330 KOČEVJE, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6501
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13849 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HELP-AS Podjetje za storitve-
no, servisno, trgovinsko in gradbeno de-
javnost d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Želimlje 34/a, 1292 IG PRI
LJUBLJANI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JENKO ZINKA, BELOKRA-

NJSKA 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; PURKAT STANKA, JAKČEVA 23,
1110 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6502
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13850 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18967/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: G.M. INTERNATIONAL General
Marketing d.o.o. Ljubljana, Malnarjeva
26

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malnarjeva 26, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURNŠEK GREGOR, Ma-

lnarjeva 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992; TURNŠEK MOJCA, Malnarjeva 26,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6503
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13851 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/19570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: D & D & D trgovina-šport-gosti-
nstvo d.o.o., Prijateljev trg 5, Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prijateljev trg 5, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEKTEROVIĆ SNEŽANA,

Prijateljeva trg 5, 1310 RIBNICA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 6.
1992; MEKTEROVIĆ ZORAN, Prijateljev trg
5, 1310 RIBNICA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6504
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13852 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/18155/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SARA BIRD Modni salon d.o.o.,
Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Verd 50, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIŠČAK IRENA, Verd 50,

1360 VRHNIKA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; BIŠČAK MA-
RKO, Kunaverjeva 9, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6505
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13853 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOREKTRON Podjetje za stori-
tve in zastopanje d.o.o.Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kunaverjeva 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOREN IGOR, Kunaverje-

va 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6506
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13854 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/17302/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A. REPOVŠ & CO. Podjetje za
storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Id-
rijska 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Idrijska 17, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPOVŠ ANDREJ, Matja-

ževa 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6507
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13918 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/04639/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AP ELEKTRONIC d.o.o., servis
in montaža električnih naprav

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožanska 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANŽIČ PRIMOŽ, Rožanska

6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6508
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13919 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/04648/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GALUTEKS Proizvodnja, trgo-
vina in marketing d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mengeška pot 4, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TROHA ALENKA, Menge-

ška pot 4, 1240 KAMNIK, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1990; TRO-
HA MARIJA, Mengeška pot 4, 1240 KAM-
NIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 5. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6509
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13920 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/04649/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FINALDEKOR Podjetje za izva-
janje obrtnih del, inženiring in trgovino,
Hrastnik d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 3. julija 15, 1430 HRA-
STNIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRAHEK JURIJ, Cesta 3.

julija 15, 1430 HRASTNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 2.
1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6510
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13921 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/04656/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIKSPORT Podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino neživilskih pro- izvodov,
marketing, storitve, športno dejavnost,
zunanjo trgovino, zastopanje tujih part-
nerjev...

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Angelce Ocepkove 13, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLOVIČ MILUTIN, Ange-

lce Ocepkove 13, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6511
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13922 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04685/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALPO MODA, proizvodnja, tr-
govina in storitve Trzin, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Kotar 25, 1236
TRZIN

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODLOGAR ALENKA, Uli-

ca bratov Kotar 25, 1236 TRZIN, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 1.
1990; PODLOGAR ROMEO, Ulica bratov
Kotar 25, 1236 TRZIN, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni

pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6512
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13923 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/04705/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SMREKA, trgovina na debelo z
lesnimi izdelki in montažo finalnih les-
nih izdelkov, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Usnjarska 1, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CENCELJ VINKO, Usnjar-

ska 1, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989; CE-
NCELJ MARJAN, Laze 3, 1233 DOB, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6513
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13924 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/04708/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLEKOM družba za trgovino,
inženiring, proizvodnjo, turizem, tehnič-
ne in poslovne storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Rjava c. 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rjava c. 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEŠNIK MIHA, Rjava c.

3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989; KLEŠ-
NIK SAŠO, Rjava c. 3, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6514
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13925 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/04726/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TILIA, podjetje za trgovino z
lesom, lesnimi izdelki in stroji, izvoz,
uvoz in zastopstva, d.o.o., Blate 11,
1331 Dolenja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Blate 11, 1331 DOLENJA VAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZOBEC MILAN, Blate 11,

1331 DOLENJA VAS, vložek: 1.400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 1. 1990; ZOBEC
PRIMOŽ, Blate 11, 1331 DOLENJA VAS,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 1. 1990; MIKOLIČ EDO, Ilirska 22,
1000 LJUBLJANA, vložek: 100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6515
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13927 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/04816/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KUCLER d.o.o. vlečna služba,
rent-a-car, avtoservis, trgovina, Ljublja-
na, Pot v Boršt 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot v Boršt 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUCLER IZIDOR, Pot v Bo-

ršt 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 1. 1990; KUC-
LER LJUDOMILA, Pot v Boršt 8, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6516
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13929 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/04862/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SAN SELECT podjetje za trgo-
vske, posredniške in storitvene dejav-
nosti d.o.o. KAMNIK, Kamniško zasav-
skega odreda 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamniško zasavskega odreda
l, 1240 KAMNIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT SANDI, Kamniško

zasavskega odreda 1, 1240 KAMNIK, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6517
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13930 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/04906/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KARMELIKA trgovina na debe-
lo in drobno z neživilskimi proizvodi,
d.o.o., Ljubljana, Kneza Koclja 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kneza Koclja 38, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STERNAD KARMEN, Kne-

za Koclja 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6518
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13931 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/04908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ETECH Podjetje za projektira-
nje in consulting d.o.o. 1117 Ljubljana,
Sojerjeva 34

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sojerjeva 34, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOTOH BOGOMIR, Soje-

rjeva 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6519
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13932 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/04939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GOBAN podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o. Cesta IX. avgusta
66, Zagorje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta IX. avgusta 66, 1410
ZAGORJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAVRAČ MIROSLAV, Ces-

ta IX. avgusta 66, 1410 ZAGORJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6520
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13933 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/04961/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INŽENIRING, CONSULTING,
AGENCIJA d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nikola Tesla 5a, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAJEC IZIDOR, Nova ulica

11, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6521
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13934 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05053/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIROKO d.o.o., Birocomerc,
Češenik 5, Dob pri Domžalah

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Češenik 5, 1233 DOB PRI DO-
MŽALAH

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUDOLF CIRIL, Češenik 5,

1233 DOB PRI DOMŽALAH, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12.
1989; KLEMENČIČ KAREL, Kamniška 13,
1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6522
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13935 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VUT podjetje za varovanje, us-
luge in trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska c. 255, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČEC STANISLAV,

Adamičeva 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 2.
1990; VRHOVEC MARIJAN, Šmartinska
255, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-6523
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13936 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05094/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EURO L.K.W. Podjetje za med-
narodni transport, d.o.o. Cerkova 26,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cerkova 26, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVS MARKO, Cerkova

26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6524
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13937 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05102/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FRKOLE družba za prevoz v
cestnem prometu, Šmarje Sap, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lahova 17, 1293 ŠMARJE
SAP

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KASTELIC ANTON, Laho-

va 17, 1293 ŠMARJE SAP, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6525
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13938 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05110/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIKON trgovina in zastopstva,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 30, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠAN BOGDAN, Ul. Si-

mona Jenka 2, 1215 MEDVODE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; POPOVIČ RADOMIR, Zbilje 7/I,
1215 MEDVODE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6526
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13939 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05143/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KONI podjetje za proizvodnjo,
notranjo in zunanjo trgovino, osebne,
poslovne in intelektualne stori- tve,
d.o.o., Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Loška 8, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONČINA IRENA, Bergan-

tova 28, 1230 DOMŽALE, ne odgovarja,
vstop: 15. 2. 1990; KONČAR IZTOK, Lo-
ška 8, 1270 LITIJA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6527
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13940 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IMPREX trgovina na drobno in
debelo d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.220,00 Sit
Ustanovitelji: PUNCER TOMAŽ, Dermo-

tova 31, 1000 LJUBLJANA, ne odgovarja,
vstop: 22. 12. 1989; ROUDI ANDREJ, Do-
lomitska 12, 1000 LJUBLJANA, ne odgo-
varja, vstop: 22. 12. 1989; PUNCER DRA-
GA, Brojnikova 53, 1000 LJUBLJANA, ne

odgovarja, vstop: 22. 12. 1989; HORVA-
TIČ SILVO, Šarhova 12, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.220,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6528
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13941 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05160/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HIPODROM podjetje za konjski
šport, rejo in trgovino Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stožice 1A, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.400,00 Sit
Ustanovitelji: KONJENIŠKI KLUB BRDO,

Brdo pri Kranju, 4000 KRANJ, vložek:
200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1989; KONJENIŠKI KLUB LJUBLJANA,
Stožice 1A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1989; GORJANC LOJZE, Smledniška 15,
4000 KRANJ, vložek: 200,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 22. 12. 1989; ZVONAR LUD-
VIK, Radovljica 15, 4240 RADOVLJICA, vlo-
žek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; SLAVIČ BORIS, Klopčičeva
4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989; PAVLIN
IGNAC, C. JLA 62, 4000 KRANJ, vložek:
200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1989; MARC MIROSLAV, Vrečkova 5,
4000 KRANJ, vložek: 200,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 22. 12. 1989; BUKOVNIK JA-
NEZ, Milčetova pot 7, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; HABJAN VITO, Kidričeva 18,
1230 DOMŽALE, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 12. 1989; BASLER
KLAUS PETER, Monheim, Sant Strr. 52, .,
vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; KODER PAVEL, Slap 28,
4290 TRŽIČ, vložek: 200,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 22. 12. 1989; ŠONC MAR-
JAN, Nad mlini 12, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-6529
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13942 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IS informacijski sistemi, trgovi-
na z neprehrambenimi proizvodi, proiz-
vodnja, servis, d.o.o., Ljubljana Smerdu-
jeva 41

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smerdujeva 41, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DUŽEVIĆ DUŠKO, Poljan-

ska 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6530
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13943 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PESTRG trgovina, turizem, in-
ženiring, posredništvo, d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jerajeva 15, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PESJAK JANEZ, Jerajeva

15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6531
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13944 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STROJAN Trgovina s semeni
in zaščitnimi sredstvi, d.o.o., Smlednik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smlednik 11, 1216 SMLED-
NIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STROJAN ANTON, Smled-

nik 11, 1216 SMLEDNIK, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990; ST-
ROJAN FRANC, Cesta talcev 42, 1215 ME-
DVODE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 10. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6532
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13945 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/05240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: S-STILL podjetje za proizvod-
njo, trgovino, zastopanje in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Črna vas 89, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Črna vas 89, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEIKO KUNAVER SCAG-

NETTI, Črna vas 89, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1990; KUNAVER DUŠAN, Črna vas 89,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 2. 1990; REPIC MO-
JCA, Linhartova 60, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6533
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13946 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05248/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DARLES trgovina, organizaci-
ja, proizvodnja d.o.o., Vodice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Dole 26, 1217 VODICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPENKO DARE, Na Dole

26, 1217 VODICE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6534
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13947 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05270/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDING podjetje za proizvod-
njo, trgovino, inžiniring, marketing, pos-
lovne storitve, storitve s področja pro-
meta, razisk. delo in zunanjo trgovino,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malova 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FLAJS MILOŠ, Malči Beli-

čeve 135, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1990; NOVAK ANDREJ, Malova 15, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 20. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6535
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13948 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05272/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PAF d.o.o. Posredovanje blaga
in storitev v notranjem in zunanjem pro-
metu Ljubljana, Gubčevih brigad 112

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gubčevih brigad 112, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FUNDUK DUŠANKA, Res-

ljeva 33, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12.
1989; PETEK DAMIJAN, Kogojeva 1, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
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sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6536
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13949 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05306/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VICTORIA gostinstvo in trgovi-
na Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Babnogoriška 33, LAVRICA,
1291 ŠKOFLJICA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: VINKOVIĆ SAŠA, Glavarje-

va 16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; TO-
DOROVIĆ DRAGAN, Celjska ulica 25,
1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; IGNJIČ
MARKO, Bratov Učakar 26, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6537
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13950 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05346/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AMALIETTI podjetje za sveto-
vanje, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Janežičeva 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Janežičeva 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AMALIETTI PETER, Jane-

žičeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6538
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13951 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05352/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: F.R. SERVIS VRHNIKA Podjetje
za finančno računovodsko delo, za trgo-
vino na drobno in za posredovanje pri
nabavi in prodaji blaga, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sivkina 18, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠRAJ ALEKSANDRA, Siv-

kina 18, 1360 VRHNIKA, vložek: 1.980,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1990; PET-
KOVŠEK LILJANA, Stara Vrhnika 53 a,
1360 VRHNIKA, vložek: 200,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 20. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6539
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13952 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/05363/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GORENC trgovina na debelo in
drobno d.o.o. Višnja gora, Ciglerjeva 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ciglerjeva 25, 1294 VIŠNJA
GORA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODRŽAJ JANEZ, Cigler-

jeva 21, 1294 VIŠNJA GORA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2.
1990; PODRŽAJ MARIJA, Ciglerjeva 21,
1294 VIŠNJA GORA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6540
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13953 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/22004/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOBRUNO Družba za zasto-
panje in prodajo, d.o.o., Pot Emila Ha-
merška 12, Dol pri Hrastniku

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot Emila Hamerška 12, 1431
DOL PRI HRASTNIKU

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠENTJURC BRUNO, Pot

Emila Hamerška 12, 1431 DOL PRI HRAS-
TNIKU, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 23. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6541
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13954 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TROMI Podjetje za projektira-
nje in trgovanje, d.o.o., Cesta XI/20, Lju-
bljana-Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta XI/20, 1260 LJUBLJA-
NA-POLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: URBANC BRANKO, Polje,

cesta XL/20, 1211 LJUBLJANA-POLJE,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 8. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6542
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13955 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22013/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NICOL Proizvodnja, storitve, tr-
govina d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ižanska cesta 97, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 138.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAULIN ZLATA, Ižanska ce-

sta 97, 1000 LJUBLJANA, vložek:
69.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 3.
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1993; PAULIN VESNA, Žaucerjeva ulica 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 69.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6543
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13956 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EN EM podjetje za trgovino,
storitve in zastopstva d.o.o Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nusdorferjeva 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOSIPOVIĆ NIKOLA, Nus-

dorferjeva 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6544
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13957 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22015/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DION d.o.o., storitveno, posre-
dniško in trgovsko podjetje Tehovniko-
va 2, Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tehovnikova 2, 1215 MEDVO-
DE

Osnovni kapital: 126.500,00 Sit
Ustanovitelji: JEKLER MATEJA, Smole-

tova 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
126.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6545
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13958 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22034/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRACIJA TRGOVINA d.o.o., Do-
mžale, Fajfarjeva 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Fajfarjeva 9, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 214.935,00 Sit
Ustanovitelji: NAROBE JANJA, Fajfarje-

va 9, 1230 DOMŽALE, vložek: 214.935,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6546
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13959 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22039/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIRKA d.o.o. Trgovina in logis-
tika, V Karlovce 3, Dobrunje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V Karlovce 3, 1261 DOBRU-
NJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORLA ERVIN, V Karlovce

3, 1000 DOBRUNJE, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6547
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13960 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22042/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEHNOREX Podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino, servisiranje in ostale

storitve d.o.o., Na brežini 1, Ljubljana-
Črnuče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na brežini 1, 1211 LJUBLJA-
NA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRALJ IVAN, Brinje 19,

1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6548
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13961 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SPLOŠNA ZASTAVLJALNICA
LJUBLJANA, podjetje za finančne, trgo-
vske in druge storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rotarjeva 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HLASTAN TOMAŽ, Rotar-

jeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6549
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13962 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: D & N TRADE trgovsko podjet-
je d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg mladin. delovnih brigad
10, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEŠOVSKI DANE, Poljan-

ska 54, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 2.
1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6550
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13963 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22085/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠTIRJE BRATJE Proizvodnja,
storitve, trgovina d.o.o., Stara cerkev

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorenje 84, 1332 STARA CE-
RKEV

Osnovni kapital: 175.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVEZIČ MILE, Gorenje 84,

1332 STARA CERKEV, vložek:
175.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6551
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13964 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KU-KU podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. koroškega bataljona 1,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUKANJA DRAGO, Ul. ko-

roškega bataljona 1, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 11. 1992; BURMEN MOJCA, Ul. koro-
škega bataljona 1, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6552
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13965 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22102/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BERLIC proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mali hrib 5/b, 1219 LAZE V
TUHINJU

Osnovni kapital: 172.923,00 Sit
Ustanovitelji: BERLIC SREČKO, Mali

hrib 5/b, 1219 LAZE V TUHINJU, vložek:
172.923,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6553
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13966 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22281/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KEMOTEKS Podjetje za uvoz
in izvoz kemikalij in tekstila d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petrovičeva 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVOVIĆ ANA, Petroviče-

va 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6554
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13967 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22325/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ERJAVEC & A-M-A kamnosešt-
vo in trgovina, d.o.o., Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mahovnik 76, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 360.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERJAVEC ALOJZIJ, Maho-

vnik 76, 1330 KOČEVJE, vložek:
360.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6555
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13968 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22337/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZOTEX Import-Export d.o.o.,
Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rojska 20 a, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 106.488,00 Sit
Ustanovitelji: GRUDNIK TEODOR, Mur-

nova 3a, 1230 DOMŽALE, vložek:
53.244,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1993; OCEPEK ZORAN, Rojska 20 a,
1230 DOMŽALE, vložek: 53.244,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6556
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13969 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOMASTER d.o.o. za storit-
ve, popravila in trgovino Pijava gorica
147

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pijava gorica 147, 0000 PIJA-
VA GORICA

Osnovni kapital: 132.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTEKOVIĆ BRANKO, Pja-

va Gorica 147, 1291 PJAVA GORICA, vlo-
žek: 132.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6557
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13970 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22363/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RADOŠ Predelava kovin, d.o.o.,
Graška cesta 29, Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Graška cesta 29, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREMK RADOŠ, Graška

cesta 29, 1270 LITIJA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6558
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13971 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22369/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KRISTJAN SHOP Export-impo-
rt, d.o.o., Ljubljana, Korotanska 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Korotanska 28, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 108.000,00 Sit
Ustanovitelji: KURTIĆ BRANKO, Korota-

nska 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
108.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6559
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13972 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VINE & HEDA Proizvodnja, sto-
ritve, trgovina d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stara slovenska ulica 16,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 121.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠINKOVEC JUDITA, Stara

slovenska ul. 14, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 60.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 4. 1993; ŠINKOVEC VINCENC, Stara
slovenska ul. 14, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 60.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6560
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13973 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22432/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VODMAT d.o.o. Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, izvoz in uvoz, Zagori-
ca 11 pri Dolskem, dol pri Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zagorica 11 pri Dolskem,
1262 DOL PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODNIK MARJAN, Zagori-

ca 11 pri DOLSKEM, 1262 DOL PRI LJUB-
LJANI, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 26. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6561
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13974 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22456/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEDI BOJ pletiljstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 13. julija 22, 1261 DO-
BRUNJE

Osnovni kapital: 101.300,00 Sit
Ustanovitelji: MEDVED DEJAN, C. 13.

julija 22, 1261 DOBRUNJE, vložek:
50.650,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
1993; STOJAN DARE, Ločnikarjeva 12,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.650,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6562
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13975 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: K & S Trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Hruševska 39

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hruševska 39, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSEC TOMAŽ, Trubarje-

va 81, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 4.
1993; SUŠNIK PETER, Jakšičeva 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 5. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6563
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13976 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22479/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: S.M.BAVARIA Podjetje za uvoz
in izvoz, Obirska ul. 7, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obirska ulica 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERAJ MARJAN, Zupanči-

čeva 7, 1230 DOMŽALE, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 3.
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1993; BIZJAK SREČKO, Obirska ul. 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6564
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13977 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ORIM TRADE svetovalni inženi-
ring, marketing, trgovina d.o.o., Jeseno-
vo 48, Čemšenik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jesenovo 48, 1413 ČEMŠE-
NIK

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRAJHAR NEVENKA, Je-

senovo 48, 1413 ČEMŠENIK, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6565
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13978 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22503/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STEKLENIČKA trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Levstikova 5, Šmartno pri
Litiji

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Levstikova 5, 1275 ŠMART-
NO PRI LITIJI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIRANT LIDIJA, Levstikova

5, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6566
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13979 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DEBO - COLOR podjetje za sto-
ritve, zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.,
Mengeš, Dr. Zajca 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dr. Zajca 9, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAROLT STANE, Dr. Zaj-

ca 9, 1234 MENGEŠ, vložek: 49.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1993; DEBO
COLOR G.M.B.H., Nordring 33, W-8051,
MARZLING NEMČIJA, vložek: 51.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6567
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13980 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22517/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CHENDO S podjetje za proiz-
vodnjo in prodajo umetnih sklepov in
drugega medicinskega materiala d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mekinčeva 11, 1000 MOSTE
POLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: COPF ERNA, Črtomirova

2a, 4260 BLED, vložek: 30.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 1. 1993; COPF DE-
SIREE, Črtomirova 2a, 4260 BLED, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1993; COPF PETER, Črtomirova 2a,
4260 BLED, vložek: 11.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 20. 1. 1993; HERMAN JO-
ŽEFA, Mekinčeva 11, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 20. 1. 1993; HERMAN SREČKO, Me-
kinčeva 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 1.
1993; HERMAN SIMON, Mekinčeva 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1993; RJAZA-
NCEV BORIS, Begunje 27 a, 4275 BEGU-
NJE, vložek: 14.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6568
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13981 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/22549/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALFA 3 E Podjetje za proizvod-
njo, predelavo in prodajo ekološko čiste
embalaže, d.o.o., Domžale, Obrtniška 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obrtniška 13, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TROHA MIROSLAV, Obrt-

niška 15, 1230 DOMŽALE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6569
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13982 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24193/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEUTA - MV videostoritve, proi-
zvodnja, uvoz-izvoz in trgovina d.o.o.,
Horjul, Vrzdenec št. 75

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrzdenec 75, 1354 HORJUL
Osnovni kapital: 117.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLC VANJA, Vrzdenec št.

75, 1354 HORJUL, vložek: 58.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1993; MORINA
MUHAREM, Tivolska št. 30, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 58.500,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 7. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
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družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6570
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13983 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24221/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RADNA d.o.o., Računovodske
storitve in davčno svetovanje V Radno
62, Brezovica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V Radno 62, 1351 BREZOVI-
CA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEBENIK MARIJA, Radno

62, 1351 BREZOVICA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6571
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13984 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24226/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IRIDA-B Kozmetični salon,
d.o.o., Ljubljana, Krištofova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krištofova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROMANIUK ALEŠ, Jamova

52, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6572
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13985 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24241/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CALIBRA d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, marke- ting, stori-
tve in gostinstvo, Vnanje Gorice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nova pot 76, 1357 VNANJE
GORICE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOŠENOVIČ MILAN, Nova

pot 76, 1357 VNANJE GORICE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6573
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13986 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GAMET trgovina in storitve
d.o.o., Hrastnik, Pot Josipa Brinarja 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot Josipa Brinarja 8, 1430
HRASTNIK

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREBEN ANTON, Pot Jo-

sipa Brinarja 8, 1430 HRASTNIK, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5.
1993; GREBEN MOJCA, Pot Josipa Brina-
rja 8, 1430 HRASTNIK, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6574
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13987 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24281/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NIKA-ART podjetje za založniš-
tvo in izvedbo kulturnih dejavnosti d.o.o.
Ljubljana, Knezova 11, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Knezova 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERŠIN BLAŽ, Cankarjevo

nabrežje 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:

33.333,33 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 5.
1993; ROT DARJO, Knezova 11, 1000
LJUBLJANA, vložek: 33.333,34 Sit, ne od-
govarja, vstop: 10. 5. 1993; CORTESE DA-
RIO, Mrharjeva 7, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 33.333,33 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6575
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13988 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24282/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEVEC M Storitveno in trgov-
sko podjetje d.o.o. LJUBLJANA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Popovičeva 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 112.200,00 Sit
Ustanovitelji: LEVEC MIHAEL, Popoviče-

va 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
112.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6576
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13989 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24283/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DORN proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o Mengeš, Šub-
ljeva 32

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šubljeva 32, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 115.000,00 Sit
Ustanovitelji: DORNIK ALOJZ, Šubljeva

32, 1234 MENGEŠ, vložek: 115.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6577
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13990 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24292/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GIN podjetje za proizvodnjo in
trgovino d.o.o., Cesta 15. aprila 17, Ki-
sovec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 15. aprila 17, 1412 KI-
SOVEC

Osnovni kapital: 122.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRINJEVEC GREGOR,

Cesta 15. aprila 17, 1412 KISOVEC, vlo-
žek: 122.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6578
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13991 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAND mednarodna trgovina
d.o.o., Ljubljana, Povšetova 104

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Povšetova 104, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 108.880,00 Sit
Ustanovitelji: MITRIČ DUŠAN, Povšeto-

va 104, 1000 LJUBLJANA, vložek:
108.880,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6579
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13992 z dne 20. 12.

1999 pod št. vložka 1/24351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JES-MAR podjetje za trgovino,
proizvodnjo in turizem d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stahovica 8, 1242 STAHOVI-
CA

Osnovni kapital: 115.410,00 Sit
Ustanovitelji: JESENOVEC MARJETA,

Stahovica 8, 1242 STAHOVICA, vložek:
115.410,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6580
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13993 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIPRO ELECTRONIC proizvod-
nja elektronskih komponent d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gerbičeva 51 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TIPRO D.O.O., Gerbičeva

51a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 33.334,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1992;
VCM GMBH, Kanzach Anna von Russegg
Weg 9, AVSTRIJA, vložek: 33.333,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1992; ERPIČ
IVANA, Turkova 21, 1215 MEDVODE, vlo-
žek: 33.333,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6581
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13994 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IZALES podjetje za proizvod-
njo, trgovino, marketing in storitve,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ambrus 59, 1303 ZAGRADEC
Osnovni kapital: 210.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ MARJAN, Am-

brus št. 59, 1303 ZAGRADEC, vložek:
210.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6582
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13995 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELMOS instalacije, zaključna
dela v gradbeništvu in trgovina, d.o.o.,
Ivančna gorica, Ulica Dolenjske- ga od-
reda 41

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Dolenjskega odreda 41,
1295 IVANČNA GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEGLAR DANIEL, Dole-

njskega odreda 41, 1295 IVANČNA GORI-
CA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 6. 1993; CEGLAR MARTA, Do-
lenjskega odreda 41, 1295 IVANČNA GO-
RICA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6583
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13996 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24398/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SLORUM trgovina in poslovne
storitve, d.o.o. Preserje, Kamniška 20,
Radomlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamniška 20, Preserje, 1235
RADOMLJE

Osnovni kapital: 104.000,00 Sit
Ustanovitelji: SELIŠKAR MOJCA, Zupa-

nčičeva 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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52.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993; ŠAREC JANEZ, Kamniška 20, PRE-
SERJE, 1235 RADOMLJE, vložek:
52.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6584
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13997 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24405/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIPORT mednarodni prevoz,
storitve in trgovina, d.o.o., Dol pri Ljub-
ljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dol pri Ljubljani 3, 1262 DOL
PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUNČIČ NENAD, Dol pri

Ljubljani 3, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6585
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13998 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOŽIČ d.o.o., Podjetje za gos-
tinstvo, trgovino in proizvodnjo, Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ostenk 7, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 242.550,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ ERIKA, Ostenk 7,

1420 TRBOVLJE, vložek: 121.275,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 7. 1993; BOŽIČ
ALOJZIJ, Ostenk 7, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 121.275,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-

salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6586
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14031 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24468/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TABAT import export d.o.o. Lju-
bljana, Zaucarjeva 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaucarjeva 24, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUVANC IRINA, Delegat-

skaja 16/1, MOSKVA, vložek: 35.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7. 1993; JUVA-
NC ALBIN, Žaucarjeva 24, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 65.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6587
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14032 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CAMARO podjetje za trgovino
in turizem d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celjska 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROGELJA MAJA, Brodar-

jev trg 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 6.
1993; ROGELJA KARLO, Morova 15,
6310 IZOLA, vložek: 50.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 15. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6588
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14033 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24655/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOSERVIS KOŠIR avtostorit-
ve, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Dol pri
Ljubljani, Videm 30

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Videm 30, 1262 DOL PRI LJU-
BLJANI

Osnovni kapital: 134.900,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠIR IZTOK, Videm 30,

1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
134.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6589
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14034 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: APAROVEC trgovina na debelo
in drobno ter gostinsko turistične storit-
ve Gabrovka d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moravče 23, 1274 GABROV-
KA

Osnovni kapital: 104.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOSTNIK MARJAN, Mora-

vče 23, 1274 GABROVKA, vložek:
52.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 6.
1993; HOSTNIK MARINKA, Brezovo 27,
1274 GABROVKA, vložek: 52.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6590
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14035 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24498/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: UČENJAK izobraževanje, stori-
tve in trgovina d.o.o., Ljubljana, Moleko-
va 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Molekova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 105.332,00 Sit
Ustanovitelji: ŠILC HERGA VOJKA, Mo-

lekova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
105.332,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6591
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14036 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTER OMNIUM trgovina, mar-
keting in storitve d.o.o. Ljubljana, Jesi-
hov Štradon št. 54

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jesihov Štradon št. 54, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 119.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOVRIČ ANDREJ, JASI-

HOV ŠTRADON 54, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 119.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6592
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14037 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HYCONS hydro consult, sveto-
vanje s področja voda in investicijski in-
ženiring d.o.o., Hajdrihova 28, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hajdrihova 28, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 710.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLATNIK EDUARD MAG.

DIPL. ING., Koessener str. 22, D 8000,

MUNCHEN 70, vložek: 482.800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 7. 1993; KOVAČIČ
IGOR DIPL. ING., Tbilisijska 118, 1000
LJUBLJANA, vložek: 170.400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 7. 1993; UCMAN ALO-
JZ DIPL. OEC., Pod Turško goro 70, 8000
NOVO MESTO, vložek: 56.800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6593
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14038 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/25733/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5762251
Firma: DOL G LES d.o.o., družba za

trgovino in proizvodnjo
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kamnogoriška 60, 1000 LJU-

BLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GABROVŠEK FRANC, Ka-

mnogoriška 60, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6594
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14039 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROSETTA Podjetje za storitve
in trgovino Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Beblerjev trg 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: COLJA LJUBO, Beblerjev

trg 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-

tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6595
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14040 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24566/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KARAKAŠ izvoz-uvoz, trgovi-
na, storitve d.o.o. Ljubljana, Brodarjev
trg 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brodarjev trg 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KARAKAŠ JUDITA, Broda-

rjev trg 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6596
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14041 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24560/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGOTRADE B & B d.o.o., proi-
zvodnja, trgovina in storitve, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje cesta XII/2 a, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 111.069,00 Sit
Ustanovitelji: BORTEK DRAGICA, PO-

LJE CESTA XII/2a, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 111.069,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.



Stran 1388 / Št. 18 / 29. 2. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Sr-6597
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14042 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZAMIN servisne storitve d.o.o.
Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zupančičeva 7, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 231.696,00 Sit
Ustanovitelji: SOUISSI AMOR, Županči-

čeva 7, 1230 DOMŽALE, vložek:
231.696,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6598
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14043 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24443/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FISCHER & COURTOIS & GRAD
gradbene storitve, inženiring, zastopa-
nje in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Štihova
24.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štihova 24, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FINCINGER ZORISLAVA,

Podgorje 46, 1240 KAMNIK, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 6.
1993; BREITENEDER FRIEDERICH GINO,
Willi-Hafenscher Gasse 3a, VOSENDORF,
AVSTRIJA, vložek: 50.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6599
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14044 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24447/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INFOTOUR d.o.o. marketing,
turizem, trgovina, izvoz in uvoz

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 10, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOSIP MATJAŽ, Ravne na

Koroškem, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 6. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6600
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14045 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24453/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5844029
Firma: GDS GROUP Finančni inženiri-

ng in investicije, d.o.o., Rakek, Vrtna uli-
ca 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrtna ulica 9, 1381 RAKEK
Osnovni kapital: 320.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIARD JOŽE, Rojska 13,

1230 DOMŽALE, vložek: 320.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 9. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6601
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14046 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24485/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FORMELL podjetje za trgovi-
no, gostinstvo in turizem ter proizvod-
njo, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ruska 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 103.400,00 Sit
Ustanovitelji: FURMAN MILAN, KONJI-

ŠKA VAS 27, 3210 SLOV. KONJICE, vlo-
žek: 103.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6602
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14047 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NEIKA Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Domžale, Miklošičeva 4c

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklošičeva 4 c, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 111.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARTINŠEK JERNEJA, Mi-

klošičeva 4c, 1230 DOMŽALE, vložek:
111.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6603
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14048 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24492/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEKSTILTRADE Podjetje za tr-
govino na debelo in drobno d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 133, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: EAST LINE D.O.O., Gun-

celjska 28a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 6.
1993; SUUC.E. TELLINI SRL, Via Striria
45/49 CAP 33100, UDINE ITALIJA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6604
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14049 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOJKA Podjetje za organizaci-
jo in posredovanje ter intelektualne in
avtorske storitve, d.o.o., Ljubljana, Top-
niška 45

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topniška 45, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 112.175,00 Sit
Ustanovitelji: DRAGOŠ BOJANA, Topni-

ška 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
112.175,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6605
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14050 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24619/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HEPOK TRADE TRGOVSKO
PODJETJE d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tunjice 26 B, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 15.000,00 Sit
Ustanovitelji: HEPOK MOSTAR D.D.,

Carski vinogradi b.b., MOSTAR, vložek:
8.250,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 11.
1991; VRANČIĆ TIBOR, AVENIJA 14.FEB-
RUARJA 71, MOSTAR, vložek: 2.250,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 11. 1991; PA-
VLIN ZLATKO, Matejkova 3, 2000 MARI-
BOR, vložek: 2.250,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 11. 1991; PLETERŠEK SLAV-
KO, Šarhova 108, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 2.250,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6606
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14051 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CONTUR d.o.o. trgovina in sto-
ritve

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhovci c. XXI/50, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 310.938,00 Sit
Ustanovitelji: HUDNIK ANTON, CESTA

7. MAJA 11, 1356 DOBROVA, vložek:
310.938,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6607
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14052 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24599/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FLEXY-5 storitveno, proizvod-
no in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana,
Nazorjeva 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nazorjeva 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRAVLJAK ROZALIJA, Vr-

hovčeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
120.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6608
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14053 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24598/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IDAE d.o.o., Podjetje za zasto-
panje in trgovino

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornji trg 20, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTIHEC BRANE, Gornji trg

20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 6. 1993; DO-
ŠEN VESNA, Gornji trg 20, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 7. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6609
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14054 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24593/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FURL. IG. podjetje za promet-
no, računovodsko svetovanje, šiviljstvo,
turizem, organizacija, storitve d.o.o. Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šišenska ulica 15, 1107 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 153.223,00 Sit
Ustanovitelji: FURLAN IGOR, Šišenska

ulica 15, 1107 LJUBLJANA ŠIŠKA, vložek:
153.223,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6610
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14055 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ČORKOVIĆ d.o.o. gradbeno in
trgovsko podjetje Ljubljana Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Polje XXXIV/1, 1260
LJUBLJANA POLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČORKOVIĆ DRAGO, Ces-

ta v Polje XXXIV/1, 1260 LJUBLJANA PO-
LJE, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6611
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14056 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24578/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NO 67 podjetje za trgovino,
zunanjo trgovino in turizem d.o.o., Ljub-
ljana, Ruska 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ruska 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 107.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKOF ANDREJ, Ruska 7,

1000 LJUBLJANA, vložek: 107.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6612
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14057 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ENI BEND Snemalno glasbeni
in promocijski studio ter združenje glas-
benikov estrada d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Ceneta Štuparja 40,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČEVIĆ NEZIR, Cesta

v Pečale 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2.
1993; KAUKOVIĆ RASIM, Donja Koprivna
3, CAZIN BIH, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6613
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14058 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ACTUS Podjetje za svetovanje,
posredništvo in storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Prušnikova 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prušnikova 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VASILJEVIČ MILAN, Pruš-

nikova 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6614
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14059 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24556/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: S & L TRADE d.o.o. trgovina na
veliko in drobno Brilejeva 16, 61000
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 16, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 126.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČURKOVIĆ MLADEN, MA-

RINA GETALDIĆA 9, SPLIT, vložek:
21.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 6.
1993; ŠITUM TOMISLAV, ŠIME LJUBIĆA
8, SPLIT, vložek: 21.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 24. 6. 1993; ELEZ MILE, DU-
BROVAČKA 37, SPLIT, vložek: 21.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 6. 1993; MI-
LAT BORIS, ŠIMIĆEVA 13, SPLIT, vložek:
21.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 6.
1993; RELJANOVIĆ DANICA, RADOVANO-
VA 6, SPLIT, vložek: 21.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 24. 6. 1993; GARBAJS
GREGOR, MOČNIKOVA 10, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 21.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 24. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6615
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14060 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UMEM Proizvodnja, storitve, tr-
govina d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 128, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 158.014,00 Sit
Ustanovitelji: PIRC MARJAN, Celovška

128, 1000 LJUBLJANA, vložek:
158.014,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6616
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14061 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24529/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ASICO podjetje za trgovino, zu-
nanjo trgovino, gostinstvo promet ter fi-
nančne in poslovne storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorazdova 19, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKMAN ANTE, Gorazdo-

va 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6617
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14062 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SOKOL COM ekonomsko pro-
pagande storitve, d.o.o. Savska 20a, Do-
mžale
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savska 20 a, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 120.346,00 Sit
Ustanovitelji: PAVŠEK SIMON, Savska

20a, 1230 DOMŽALE, vložek: 120.346,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6618
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14063 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/24454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOPRA TRADE družba za pro-
met z nepremičninami in trgovanje z me-
šanim blagom, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Švabičeva 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 147.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRALICA SILVA, Švabiče-

va 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
147.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6619
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14064 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/19701/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SANDPELL Export, Import,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Neubergerjeva 21, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIVEC BRANKA, Metoda

Mikuža 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 2.
1992; PELEMIŠ ZDRAVKO, Pionirska 5,
KLADANJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 8. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6620
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14065 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/20031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WEST & EAST podjetje za turi-
stične storitve, export-import, rent-a-car,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška c. 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEVER HELENA-ALENKA,

Ljubljanska cesta 49, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6621
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14066 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/20007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FLAM proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Papirniška 17, Ljublja-
na Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Papirniška 17, 1000 LJUB-
LJANA POLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVSEC NADA, Puhova 8,

1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 10. 1992; KURE-
NT BRANKO, Kašeljska 15, 1000 LJUB-
LJANA POLJE, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 10. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6622
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14067 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/19821/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BG 1991 komunikacije d.o.o.,
Izlake, Medijske toplice 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Medijske toplice 1, 1411 IZ-
LAKE

Osnovni kapital: 182.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOB BRANE, Dolenja

vas 40, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
182.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6623
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14068 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/20208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5673283
Firma: LATOP upravljanje zgradb, ra-

čunalništvo, finance, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Prušnikova 31, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 125.475,00 Sit
Ustanovitelji: BRECELJNIK SEBAST-

JAN, Prušnikova 31, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 125.475,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6624
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14069 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/20259/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: PRIEM Podjetje za trgovino, za-
stopanje in posredovanje d.o.o., Ljublja-
na - Črnuče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Ceneta Štuparja 3,
1211 LJUBLJANA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 134.400,00 Sit
Ustanovitelji: BULC ANTON, Cesta Ce-

neta Štuparja 3, 1000 LJUBLJANA ČRNU-
ČE, vložek: 67.200,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 10. 1992; BULC EMILIJA, C.
Ceneta Štuparja 3, 1000 LJUBLJANA ČR-
NUČE, vložek: 67.200,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 26. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6625
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14070 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/20787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOSCO podjetje za trgovino,
gostinstvo in turizem ter proizvodnjo,
d.o.o., Ul. Molniške čete 19, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Molniške čete 19, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 122.340,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMBERGER DRAGO,

Molniške čete 19, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 122.340,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6626
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14071 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/20737/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EPROM Podjetje za elektroniko
d.o.o., Ljubljana, Cesta na Vrhovce 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Vrhovce 10, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Ustanovitelji: GRUBELIČ TOMISLAV, Ce-
sta na Vrhovce 10, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6627
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14072 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/20624/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ČEBELARSKA TRGOVINA
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska c. 72, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČAN MARKO, Ljubljan-

ska cesta 72, 1230 DOMŽALE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6628
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14073 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/20281/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALPMARK podjetje za proizvo-
dnjo, trgovino, zunanjo trgovino, zastop-
stvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Viške 4a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.021.500,00 Sit
Ustanovitelji: ZSAK ALFRED, Arel 1,

KLAGENFURT, vložek: 598.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 10. 1992; LUŽAR
MAJDA, Slovenska 38, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 423.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 26. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6629
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14074 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/20358/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRANDSTOR Trgovina in gos-
tinstvo Mengeš, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Blejčeva 16, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FLEISCHMAN UROŠ, Ka-

mniška 14, 1230 DOMŽALE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6630
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14075 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/20776/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GARANT S Storitveno in trgov-
sko podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krivec 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOJKOVIĆ SLAVKO, Kri-

vec 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6631
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14076 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/20470/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: BOREX d.o.o. storitve in mar-
keting, Zaloška 45, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška 45, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FARKAŠ MILENA, Močni-

kova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6632
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14077 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/20567/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RENBRANT podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in zastopstvo d.o.o. Za-
gorje, Cesta zmage 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta zmage 25, 1410 ZA-
GORJE

Osnovni kapital: 535.313,00 Sit
Ustanovitelji: RENČOF BRANKO, Cesta

zmage 25, 1410 ZAGORJE, vložek:
535.313,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 8.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6633
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14078 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/19902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SONDEN & CO podjetje za po-
slovne storitve in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo Polje c. V/3, 1211 LJU-
BLJANA-POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRBOVŠEK JANEZ, Novo

polje c. V/3, 1260 LJUBLJANA POLJE, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6634
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14079 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/20589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IMPEEREX trgovina in zastopstva
d.o.o. Ljubljana, Ulica Molniške čete 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Molniške čete 17, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEER METOD, Ulica Mo-

lniške čete 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12.
1992; ROBIDA MATJAŽ, Ul. Molniške čete
17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6635
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14080 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20627/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIZJAK COMMERCE trgovina,
servis, turizem in import-export Litija
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vače 3, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK JERNEJ, Vače 3,

1270 LITIJA, vložek: 100.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6636
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14081 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HOPI Podjetje za oskrbo in pro-
dajo d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovska 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 132.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORJAK PETER, Trnovska

2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 132.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6637
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14082 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20701/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TANJA-TOURS trgovina in turi-
zem, d.o.o., Ljubljana, Ulica 28. maja 53

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 28. maja 53, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠABANI TATJANA, Ul. 28.

maja 53, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6638
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14083 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20556/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VITAE d.o.o. Ljubljana, trgovi-
na na veliko in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Ul. bratov Učakar 46, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠABOVIČ MIRZA, Ul. bra-

tov Učakar 46, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 10.
1992; FRAS STEFAN TAMARA, Brajnikova
43, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6639
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14084 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20383/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COOPING AVTO trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Celovška 264

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 264, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽVIPELJ SREČKO, Tržaška

49, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 11. 1992; KR-
ŽIČ STANISLAV, Kožljek 2, 1382 BEGU-
NJE PRI CERKNICI, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6640
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14085 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20263/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MPM d.o.o., Preserje, Podjetje
za prodajo pohištva, bele tehnike, uvoz-
izvoz in gostinske storitve

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška ulica 21, 1235 RA-
DOMLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLAZNIK MILAN, Tovarni-

ška ulica 21, 1352 PRESERJE PRI RADO-
MLJAH, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 21. 10. 1992; KONČAR MAR-

JAN, Spodnji Hotič 18, 1270 LITIJA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6641
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14086 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20504/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOCHL podjetje za obrtne in
druge poslovne storitve, d.o.o., Veliko
Mlačevo 8, Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veliko Mlačevo 8, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBAR SONJA, Velika čo-

lnarska 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6642
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14087 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20323/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SONIC PLUS industrijska avto-
matizacija in marketing, d.o.o., Ljublja-
na, Proletarska 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Proletarska 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 102.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUPLAP BORUT, Leninov

trg 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
34.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9.
1992; KOSER DUŠAN, Ul. prvoborcev
214, 1000 LJUBLJANA, vložek: 34.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; TE-
KAUC SAMO, Šlandrova 7, 1235 RADOM-
LJE, vložek: 34.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6643
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14088 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CLUB BRITANNIA Poučevanje
angleščine, raziskovanje učnih proce-
sov, turistično posredovanje, d.o.o., Lju-
bljana, Ob Ljubljanici 36a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob Ljubljanici 36a, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 287.880,00 Sit
Ustanovitelji: GLAVAN MARJAN, Gotska

6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 287.880,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6644
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14089 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20232/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EKS podjetje za proizvodnjo,
trgovino, storitve in gostinstvo, Velike
Lašče, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mala Slevica 52, 1315 VELI-
KE LAŠČE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROJC BOJAN, Sp. Rudnik

II/2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1992;
DREVENŠEK LILJANA, Kvedrova 18, 1000
LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 22. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6645
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14090 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20272/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VZAJEMNOST-DELAVSKI SER-
VIS d.o.o., Tivolska 42, podjetje za stori-
tveno dejavnost

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tivolska 42, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VZAJEMNOST-SINDIKAT

NEZAPOSLENIH IN SOCIALNO OGROŽE-
NIH SLOVENIJE, Komenskega 7, 1000
LJUBLJANA, vložek: 100.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6646
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14091 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20356/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JOGIM Podjetje za drogerijsko
in farmacevtsko proizvodnjo d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovska 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 145.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORJAK JOŽE, Dobrna 34

a, 3204 DOBRNA, vložek: 145.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6647
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14092 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UTON & J d.o.o. Proizvodnja,
storitve, trgovina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vogelna 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 119.700,00 Sit
Ustanovitelji: UMEK ANTON, Vogelna 6,

1000 LJUBLJANA, vložek: 59.850,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 11. 1992; UMEK
JADRANKA, Vogelna 6, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 59.850,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 4. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6648
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14093 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NO TIME d.o.o., Trgovina, im-
port-export, Ljubljana, Koprska 94

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koprska 94, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: STEVIĆ BORIVOJ, Cesta v

mestni log 100, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6649
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14094 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20679/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROCK & DUB SHOP Trgovsko
podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska 38, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: JARIĆ ALBIN, Polje 361,

1000 LJUBLJANA, vložek: 110.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6650
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14095 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IEI Podjetje za trgovino in pos-
redovanje z nepremičninami d.o.o., Du-
najska 160, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 160, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 113.265,00 Sit
Ustanovitelji: MANNS VILMA, Bacherlai-

ten 11, OTTARFING, vložek: 57.205,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9. 1992; BLA-
TNIK ŠKOF JELKA, Spodnje Pirniče 47 b,
1215 MEDVODE, vložek: 56.060,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6651
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14096 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GARDEN Storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Šmartin-
ska 152

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ JELKA, Moškriče-

va 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 11.
1992; VAVPETIČ ROBERT, Kolodvorska
25, 1234 MENGEŠ, vložek: 25.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 11. 1992; ZAJC
MARJETA, Graška 50, 1270 LITIJA, vlo-
žek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 11. 1992; ZAJC MARKO, Graška 50,
1270 LITIJA, vložek: 25.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 4. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6652
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14097 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20206/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOČAN podjetje za trgovino,
uvoz, izvoz, gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova cesta 40, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOČAN ESAD, Pot na Fu-

žine 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6653
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14098 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MM & ALTERNATIVA - INTER-
NATIONAL CORPORATION podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Lju-
bljana, Tržaška 132

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 132, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUCKOVIĆ MIROSLAV,

Savska ves 27, SAVSKA VES, vložek:
33.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10.
1992; MUJEZINOVIĆ VELIMIR, Jurja hauli-
ka 14, BJELOVAR, vložek: 33.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1992; CER-
KOVIČ ALOJZ, Spodnje Gameljne 19,
1000 LJUBLJANA, vložek: 34.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6654
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14099 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20678/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5697204
Firma: S.B.S. SOLINGEN trgovina

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vurnikova 2, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HENDRICUS JOHANNES

FREDERIK, Bildendijk Laan 30, TD RIJS-
WIJK, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 8. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6655
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14100 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/20407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KAVAX podjetje za trgovino, go-
stinstvo in turizem ter proizvodnjo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topniška 70, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 125.480,00 Sit
Ustanovitelji: FURMAN KAREL, Konjiška

vas 27, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vlo-
žek: 125.480,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6656
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14101 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/20438/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JASTA Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Čušperk

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čušperk 6a, 1290 GROSUP-
LJE

Osnovni kapital: 123.065,00 Sit
Ustanovitelji: BAHOVEC JANA, Čušperk

6a, 1290 GROSUPLJE, vložek: 61.532,50
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 11. 1992; BA-
HOVEC STANE, Čušperk 6 a, 1290 GRO-
SUPLJE, vložek: 61.532,50 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 12. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6657
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14102 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/20707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POLJANE trgovinska družba
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ilirska 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUKOVAC BORUT, Gest-

rinova 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12.
1992; BUKOVAC MATJAŽ, Ilirska 22, 1000
LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 23. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6658
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14103 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/19625/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JELENC COMMERCE Podjetje
za trgovinsko, prooizvodno in servisno
dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Knezov št-
radon 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Knezov štradon 22, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELENC DARKO, Glavar-

jeva 47, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1992; JELENC BARBARA, Knezov štradon
22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6659
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14104 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/20475/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VGA Podjetje za tržno komuni-
ciranje, uvoz-izvoz in trgovino, d.o.o., Mi-
klošičeva 38/VI, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklošičeva 38/VI, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDRIH BORUT, Chengdu-

jska 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 11.
1992; GEČ MIRO, Brodarjev trg 1, 1000
LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 24. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6660
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14105 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/20622/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ACI - GROSIST Trgovina in sto-
ritve d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Streliška 12a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOCJANČIČ FRANC, Hla-

dilniška pot 1/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6661
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14106 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/20595/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BAMO Podjetje za gostinstvo,
trgovino in storitve, d.o.o., Dob pri Dom-
žalah, Vodnikova 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 3, 1233 DOB PRI
DOMŽALAH

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SBAJEC JOŽE, Vodnikova

3, 1233 DOB PRI DOMŽALAH, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 11.
1992; BAJEC JELICA, Vodnikova 3, 1233
DOB PRI DOMŽALAH, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6662
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14107 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/20818/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRANSLINE podjetje za trans-
port, špedicijo in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Robbova 2b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Robbova 2b, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUK DUŠAN, Grintovška

25 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1992; ČUK UROŠ, Grintovška 25 a, 1000
LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 28. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6663
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14108 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/20580/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CHEM-TECH Podjetje za raz-
voj, inženiring, proizvodnjo in trženje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Seliškarjeva 3, 1211 LJUB-
LJANA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 157.500,00 Sit
Ustanovitelji: GRČAR MEHLE BRIGITA,

Črešnova 4, 3214 ZREČE, vložek:
78.750,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 10.
1992; GRČAR BORUT, Črešnova 4, 3214
ZREČE, vložek: 78.750,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 21. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6664
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14109 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/21172/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VI - NU d.o.o., trgovina, Kome-
nda

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Breg 13, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: NUČIČ VINKO, Breg 13,

1218 KOMENDA, vložek: 120.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6665
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14110 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04633/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RAIN računalniški inženiring
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šlandrova 4/a, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ JANKO, Cesta 4.

julija 40, 8270 KRŠKO, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1989; JEN-
KO BORIS, Cesta Maršala Tita 3, 4271
JESENICE, vložek: 500,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 18. 10. 1989; MEDVED DAR-
KO, Nova ulica 11, 2109 MARIBOR, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 10. 1989; PERČIČ NIKO, Šlandrova
4/a, 1230 DOMŽALE, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6666
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14111 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIJOCOMMERCE trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., LITIJA, Brodar-
ska 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brodarska 14, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BULIČ JOŽICA, Brodarska

14, 1270 LITIJA, vložek: 1.100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 1. 1990; BULIČ MI-
RAN, Brodarska 14, 1270 LITIJA, vložek:
900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6667
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14112 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SAG, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trg oktobrske revolucije 2,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAGRKOVIĆ HUSEIN, Trg

oktobrske revolucije 2, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 2. 1990; SAGRKOVIČ AHMET, Trg ok-
tobrske revolucije 2, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 2. 1990; SAGRKOVIĆ FATE, Trg okto-
berske revolucije 2, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6668
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14113 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/04650/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MATREX, Trgovsko podjetje
d.o.o., Črnuče, Pot v Hrastovec 15, 1231
Ljubljana-Črnuče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot v Hrastovec 15, 1231 LJU-
BLJANA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJZOVSKI EMILJANA,

Pot v Hrastovec 15, 1000 LJUBLJNA - ČR-
NUČE, vložek: 1.200,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 2. 1990; MAJZOVSKI BOŽENA,
Pot v Hrastovec 15, 1000 LJUBLJANA -
ČRNUČE, vložek: 800,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 6. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6669
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14114 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04653/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRANSMECO, podjetje za tr-
govino in storitveni inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Zlatek 43 b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zlatek 43 b, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SCHROTT JANA, Beethov-

nova 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2.
1990; SCHROTT TOMAŽ, Zlatek 43 b,
1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 2. 1990; BAJC DANI-
LO, Pavšičeva 6, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6670
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14115 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04655/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DD INŽENIRING, podjetje za
projektiranje in izvedbo, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenčeva 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLINAR DANILO, Slove-

nčeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6671
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14116 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEAM Podjetje za inženiring,
svetovanje in posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Srečka Kosovela 8, 1410 ZA-
GORJE

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: GOMBOC ZDENKO, Na-

selje Srečka Kosovela 8, 1410 ZAGORJE,
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vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 2. 1990; GRABNAR VITAL, Cesta zma-
ge 3, 1410 ZAGORJE, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1990; PODLO-
GAR BORIS, Naselje na šohtu 2, 1412 KI-
SOVEC, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 5. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6672
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14117 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04687/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZNANJE podjetje za izobraže-
vanje, svetovanje, usposabljanje, Ul. bra-
tov Učakar 126, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Učakar 126,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠČERNJAVIČ DRAGO, Uli-

ca bratov Učakar 126, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6673
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14118 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04691/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TETIVA podjetje za modularni
inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ipavčeva 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KODRE NEVENKA, Ipav-

čeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 12.
1989; KODRE IGOR, Ipavčeva 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 13. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6674
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14119 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OGARD FINCONSULT, podjet-
je za finančno svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana Linhartova 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 19, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRATUŠA DRAGO, Linhar-

tova 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6675
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14120 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04700/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIKO, Svetovanje, marketing,
trgovina, Hošiminhova 3, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hošiminhova 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PESKAR DUŠAN, Hošimi-

nhova 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; PESKAR JANEZ, Ziherlova 43, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6676
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14121 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04702/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VMP & ANDAVE, podjetje za
gospodarsko svetovanje in razvoj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Porentova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 3.921,60 Sit
Ustanovitelji: TOPORIŠIČ ANDREJ, Kr-

žičeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2.
1990; RUS VELKO, Vojkova 4, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 2. 1990; ŠTEVANČEC DARKO,
Ivana Regenta 5, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 2. 1990; DABIĆ NEDELJKO, Škrabčeva
31, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 2. 1990; PLAVŠIČ
VOJIN, Arrendegatan 41, LINKOPING,
SWEDEN, vložek: 1.921,60 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 7. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6677
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14122 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COMMERCE-PLUS Podjetje za
inženiring, marketing, proizvodnjo, trgo-
vino, turizem in gostinstvo d.o.o. Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lavričeva 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVETKOVIĆ LIDIJA, Bra-

tov Učakar 92, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1989; KOSTEVEC MIODRAG, Trstenjako-
va 11, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 10.
1991; KOSTEVEC RENATA, Bratov Učakar
46, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6678
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14123 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04713/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NEW SOFTWARE RESEARCH,
računalniški inženiring d.o.o., Ljubljana,
Petrovičeva 23

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petrovičeva 23, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: SMREKAR GREGOR, Pol-

hov Gradec l22, 1355 POLHOV GRADEC,
vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 3. 1990; BREGAR BOŠTJAN, Lovska
12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 3. 1990; ŽVAN
MATEJ, Petrovičeva 23, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 13. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6679
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14124 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04714/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DINA TRADE, zunanja in notra-
nja trgovina, d.o.o., Linhartova 15, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIJAVEC DANIEL, Trg Ve-

ljka Vlahoviča 9, 1310 RIBNICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6680
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14125 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04721/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MENTOR podjetje za računa-
lniški inženiring, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KOČJANČIČ TOMAŽ, Trg

oktobrske revolucije 1, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 350,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; KOPRIVEC MARTIN, Trža-
ška 49, 1000 LJUBLJANA, vložek: 350,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989; ME-
DVEŠČEK JOŽE, Uršičev štradon 9, 1000
LJUBLJANA, vložek: 350,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 22. 12. 1989; RAVNIKAR DU-
ŠAN, Leninov trg 9, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 350,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; VIDMAR-SNEDEC ALENKA,
Kržičeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
350,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1989; ŽUŽEK MARKO, Šuligojeva 6, 1290
GROSUPLJE, vložek: 350,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6681
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14126 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5840767
Firma: MLEKOTEHNA d.o.o. trgovina

in proizvodnja mlekarske opreme
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Sora 21, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6682
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14127 z dne 20. 12.

1999 pod št. vložka 1/04731/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AN podjetje za proizvodnjo te-
kstilnih in papirnih izdelkov ter kreira-
nje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 45, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REMŠKAR ŠKET ANA, Tr-

žaška 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6683
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14128 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04740/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARE, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rozmanova 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRIČAR MARIJAN, Dol.

Podboršt l, 8210 TREBNJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6684
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14129 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04749/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ITEMA energetika, trgovina in
zunanjetrgovinsko poslovanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vikrče 35b, 1000 LJUBLJA-
NA - ŠMARTNO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: MAJNIK JURE, Vikrče 35
b, 1000 LJUBLJANA - ŠMARTNO, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 2.
1990; BRATINA TOMAŽ, Pržanjska 7, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 19. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6685
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14130 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04757/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DAN LENARD NAVAL DESIG-
NERS, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina IV/50, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DAN LENARD, Rožna doli-

na IV/50, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6686
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14131 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04770/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HED podjetje za konstruiranje
in montažo konstrukcij ter strojev, d.o.o.,
Prijateljeva 28, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prijateljeva 28, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEBEVEC HERMAN, Pri-

jateljeva 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 2.
1990; DEBEVEC KARMEN, Prijateljeva 28,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6687
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14132 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04801/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DVIGALO transportno podjetje
Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Molniške čete 15, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BABIĆ ROSA, Molniške

čete 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2.
1990; BABIĆ NIKOLA, Molniške čete 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6688
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14133 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04802/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAG Prodaja sadja in zelenja-
ve, d.o.o., Tbilisijska 22 Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tbilisijska 22, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ASANI ZIBER, Tbilisijska

22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6689
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14134 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04803/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PALEBANO d.o.o. Ljubljana,
Podjetje za proizvodnjo in prodajo teks-
tilnih izdelkov

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Aljaževa ulica 37, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PALEK MATEJ, Ul. Pohor-

skega Bataljona 127, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 1. 1990; PALEK ZDENKO, Ul. Pohor-
skega Bataljona 127, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 1. 1990; BANOVIĆ ANTE, Trg okt. re-
volucije 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 1.
1990; BANOVIĆ SAMO, Tolstojeva 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6690
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14135 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04815/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROVIANT d.o.o. prehrambeni
in drugi izdelki, trgovina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sp. Pirniče 2oB, 1215 MED-
VODE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ VILMA, Spodnje Pi-

rniče 20 B, 1215 MEDVODE, vložek:
666,80 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1.
1990; KOVAČ FRANC BRANKO, Spodnje
Pirniče 20 B, 1215 MEDVODE, vložek:
666,60 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1.
1990; KOVAČ MARTIN, Spodnje Pirniče
20 B, 1215 MEDVODE, vložek: 666,60
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-6691
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14136 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MUZA, inženiring, gostinstvo,
turizem, trgovina, izvoz- uvoz, d.o.o., Lju-
bljana, Šmartinska 152

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NADU PETER, Gorenjska

cesta 18, 1215 MEDVODE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6692
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14137 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04839/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEKTRON d.o.o. Elektroinsta-
lacijsko podjetje, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zg. Pirniče 81, 4201 ZGOR-
NJE PIRNIČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPAČ MARKO, Vlahovi-

čeva 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6693
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14138 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04846/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INVESTING inženiring, trgovi-
na in zunanja trgovina Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prijateljeva 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERČE ALEKSANDER,

Universitatstrasse 25, CELOVEC, AVSTRI-
JA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 20. 12. 1989; JAMNIK SLAVKO, Mala
Ilova Gora 14, 1290 GROSUPLJE, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; JONTES BREDA, Prijateljeva 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; MURKO
JOŽEF, Kvedrova 36, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6694
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14139 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04848/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VAMCY trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot v zeleni gaj 27 c, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAJDA MITJA, Pot v zeleni

gaj 27 c, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6695
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14140 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04851/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TESSO trgovina in marketing,
d.o.o., Bratovševa ploščad 22, Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 22, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEKAVEC SREČKO, Rjav-

čeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1990; TEKAVEC SAMO, Bratovševa ploš-
čad 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6696
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14141 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04852/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HOČEVAR MARKETING d.o.o.,
Bratov Bezlaj 3, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Bezlaj 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOČEVAR JURIJ, Bratov

Bezlaj 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6697
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14142 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04856/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BAMBOLE družba za inženiri-
ng in trgovino z mešanim blagom, Ljub-
ljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Uršičev Štradon 17, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOCJAN IRENA, Livarska

5, 1240 KAMNIK, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 1. 1990; RAONIČ
DRAGAN, Rašiška 13, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
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17. 1. 1990; KALČIČ BORIS, Jakopičeva
14, 1240 KAMNIK, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 1. 1990; REMIC JA-
NKO, Zrinjskega 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6698
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14143 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LSI COM računalniški inženiri-
ng d.o.o., Ljubljana, Adamičeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Adamičeva 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOROŠ IZTOK, Adamiče-

va 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6699
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14144 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04861/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5385792
Firma: UNIONTRADE - LEASING pod-

jetje za posredovanje, zastopstvo, trgo-
vino, turizem in gostinstvo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ DRAGOLJUB, Par-

mova 47, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6700
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14145 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04877/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIO TREND, trgovina in izdela-
va opreme za stanovanje Ljubljana
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novi trg 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEREMIĆ MARIJA, Bratov

Učakar 94, 1000 LJUBJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6701
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14146 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/04880/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANDREJ KOPAČ dipl.ing. Druž-
ba za gradbeništvo, ekologijo, komu-
nalo, organizacija izvedbe in izvajanje,
trženje, trgovina....d.o.o., Celovška 161,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 161, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPAČ ANDREJ, Celov-

ška 161, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6702
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14147 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MP, Podjetje za načrtovanje,
svetovanje in opravljanje storitev v pro-
metu blaga, d.o.o., Cerknica, Zala 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zala 4, 1380 CERKNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRMAN MARKO, Zala 4,

1380 CERKNICA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6703
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14148 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RM podjetje za razvoj mesta
d.o.o. Trbovlje, Gimnazijska cesta 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gimnazijska cesta 16, 1420
TRBOVLJE

Osnovni kapital: 2.800,00 Sit
Ustanovitelji: ARNŠEK BRANKO, Gim-

nazijska cesta 15, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1989; BURJA GVIDO MIHAEL, Trg
Franca Fakina 30, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1989; FORTE JANEZ, Dom in vrt
43, 1420 TRBOVLJE, vložek: 400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989; GO-
LOB STANISLAV, Ul. Španskih borcev 27,
1420 TRBOVLJE, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1989; RIGLER
UROŠ, Log 1, 1430 HRASTNIK, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1989; ŠKERBIC BRUNO MARTIN, Trg svo-
bode 32, 1420 TRBOVLJE, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989; VR-
BNIK ANDREJ, Trg revolucije 15, 1420 TR-
BOVLJE, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6704
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14149 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5326591
Firma: LAB podjetje za proizvodnjo,

trgovino, inženiring in razvoj d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cilenškova 37, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOTRIČ BOJAN, Vrhpolje

55, 1251 MORAVČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6705
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14150 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/04913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOPTRADE Trgovina, uvoz in
izvoz, d.o.o., Kamnik, Klavčičeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klavčičeva 5, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROŽMAN BOJAN, Tomši-

čeva 4, 3320 TITOVO VELENJE, vložek:
1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; MOVH MILENA, Klavčičeva 5, 1240
KAMNIK, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6706
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14151 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/04926/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ATRIJ podjetje za projektira-
nje, inženiring, nadzor, svetovanje in tr-
govino z gradbenimi materiali, d.o.o. Lju-
bljana-Šentvid, Stanežiče 40

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stanežiče 40, 1211 LJUBLJA-
NA-ŠENTVID

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CERAR UROŠ, Stanežiče

40, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989;
ŠKOBERNE TOMAŽ, Jagodje 59, 6310
IZOLA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6707
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14152 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/04928/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CESTAR družba za opravljanje
gostinskih, posredniških in ostalih stori-
tev, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stolpniška 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOČEVAR IGOR, Ane Zi-

herlove 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 1.
1990; BRZOVIĆ FILIP, Kvedrova 20, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 16. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6708
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14153 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/04951/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIRO JMZ Trgovina na debelo
in drobno z živili in neživil- skimi proiz-
vodi, d.o.o., Kamnik, Suhadole 31 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Suhadole 31 a, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: PISNIK MARJAN, Clevela-

ndska 43, 1000 LJUBLJANA - MOSTE, vlo-
žek: 2.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6709
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14154 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/04952/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INCOS družba za informacijski
in računalniški inženiring d.o.o. Ljublja-
na, Langusova 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Langusova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UČAKAR BOJAN, Weidlin-

ger str 62/318, 3400, KLOSTER NEUBU-
RG, AUSTRIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 11. 1989; UČAKAR
MILENA, Vrhovci c. 26/15, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 27. 11. 1989; OCEPEK MILKA, Ko-
lodvorska 9a, 1230 DOMŽALE, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6710
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14155 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/04956/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RIMLJANKA podjetje za trgovi-
no na drobno in debelo, d.o.o., Logatec,
Stara cesta 54 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stara cesta 54 a, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIGON JOŽICA, Stara ces-

ta 54 a, 1370 LOGATEC, vložek: 667,00
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Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 12. 1989; ŽI-
GON EDO, Stara cesta 54 a, 1370 LOGA-
TEC, vložek: 666,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 25. 12. 1989; KRUŠEC KARMEN, Na-
klo 4b, 1370 LOGATEC, vložek: 667,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6711
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14156 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/04963/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ERGON Intelektualne storitve,
marketing in posredništvo, d.o.o. Ljub-
ljana, Ulica bratov Učakar 8/10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. bratov Učakar 8/10, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ORLIĆ RUŽA, Ul. bratov

Učakar 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6712
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14157 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/04965/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SPARK agencija, svetovanja -
trgovina d.o.o., Pražakova 6, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pražakova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSTANEK TOMAŽ, Praža-

kova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6713
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14158 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/04966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VICTOR CO. Podjetje za trgovi-
no, marketing in inženiring Podlipa 76,
Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podlipa 76, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠČUKOVT KATARINA,

Podlipa 76, 1360 VRHNIKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; ŠČUKOVT VIKTOR, Podlipa 76,
1360 VRHNIKA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6714
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14159 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/04973/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDIANA d.o.o., Ljubljana,
Podjetje za marketing in publicistiko Lju-
bljana, Hošiminhova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hošiminhova 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AŠIČ ANICA, Gorica 1,

8280 BRESTANICA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6715
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14160 z dne 21. 12.

1999 pod št. vložka 1/04979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIR LJUBLJANA d.o.o. - podje-
tje za komercialno in turistično posre-
dovanje in zastopanje, svetovanje in ma-
rketing

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lajkovška 11, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NAJZER MOJCA, Lajkov-

ška 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 1.
1990; NAJZER RAJKO, Lajkovška 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6716
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14161 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/04980/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MTS podjetje za trgovino in za-
stopanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 29. hercegovske divizije 5,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SALMIČ FRANC, Ul. 29.

hercegovske divizije 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6717
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14162 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/04982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SOFT AND HARD d.o.o. siste-
mski inženiring in marketing, Poklukar-
jeva 16, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Poklukarjeva 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARČON ZVONKO, Bilje 8,

5292 RENČE, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 29. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6718
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14163 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/04992/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LLS podjetje za trgovino, turi-
zem in gostinstvo d.o.o. Stara cerkev

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stara cerkev 34, 1332 STARA
CERKEV

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽELEZNJAK DUŠAN, Tra-

ta V/2, 1330 KOČEVJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6719
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14164 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/04997/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AMUS družba za gostinsko, tu-
ristično in trgovinsko dejavnost d.o.o.
Ljubljana, Kajuhova 34

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajuhova 34, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUSULIN ANTE, Vidmarje-

va 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni

pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6720
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14165 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/05002/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELEKTROHIT d.o.o. servis in
trgovina z elektromaterialom, nec 29 a,
Rakek

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Unec 29 a, 1381 RAKEK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEKLEVA SLAVKO, Unec

29a, 1381 RAKEK, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989; DEKLE-
VA LJUDMILA, Unec 29a, 1381 RAKEK,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6721
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14166 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/05027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JONA Ljubljana, organizaijske
in komercialne storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Beblerjev trg 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Beblerjev trg 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANŽIČ JOŽE, Celovška

179, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1990; KA-
RAKATIČ SINIŠA, Tomšičeva 3, 9220 LEN-
DAVA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 2. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6722
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14167 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/05029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SOFTWARE podjetje za proiz-
vodnjo, trženje in servisiranje računalni-
ške in spremljajoče biro opreme, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hubadova 6, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ULČAR BLAŽ, Škrjančeva

7a, 1235 RADOMLJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 1. 1990; RA-
KUŠČEK BORUT, Ul. bratov Učakar 128,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6723
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14168 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/05054/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALFA COMMERCE podjetje za
komercialne posle pri uresničevanju fun-
kcije blaga in storitev, d.o.o., Kresnice 77

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kresnice 77, 1281 KRESNI-
CE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAJŠEK BOJAN, Kresnice

77, 1281 KRESNICE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6724
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14169 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/05062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HANA Podjetje za trgovino na
veliko, import-export, d.o.o. Ljubljana,
Celovška c. 147
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška c. 147, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HABJAN ANA, Celovška c.

147, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6725
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14170 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/05073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZP CONSULTING svetovanje
na področju komunikacij, družba z ome-
jeno odgovornostjo, Ljubljana, Trubar-
jeva 81

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 81, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POPOVIČ MILOJKA, Tru-

barjeva 81, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 2.
1990; ZAKRAJŠEK BOŽENA, Glavarjeva
47, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6726
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14171 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/05074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIONIZ Podjetje za shranjeva-
nje, arhiviranje in promet sortnih vin,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rimska 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROZMAN JOŽEK, Cheng-

dujska 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2.
1990; LOČNIŠKAR ANA, Rimska 13, 1000

LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 15. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6727
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14172 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14571/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIGROS d.o.o. proizvodnja, tr-
govina, gostinstvo, storitve Šaranoviče-
va 19 a, Vir

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šaranovičeva 19 a, Vir, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SADIKU FARI, Šaranoviče-

va 19 a, Vir, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6728
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14173 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: REVIVRE d.o.o., družba za tr-
govino, svetovanje in posredovanje na
področju kozmetike, Ljubljana, Tbilisij-
ska 57

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tbilisijska 57, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RENZO BURATO, Via Ve-

rona 18, Cassola, ITALIJA, vložek:
4.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 12.
1991; ADŽAJLIĆ EMIR, Stari grad br. 54,
TREBINJE, vložek: 1.200,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 2. 12. 1991; RATKOVIĆ
PREDRAG, Tome Galeba br. 1, TREBINJE,
vložek: 1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1991; ADŽAJLIĆ NERMINA, Gradi-
na br. 34, TREBINJE, vložek: 400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 4. 1993; RATKO-

VIČ VIŠNJA, Tome Galeba br. 1, TREBI-
NJE, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 15. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6729
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14174 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14922/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KETT podjetje za trgovino in
turizem d.o.o., Ljubljana, Agrokombinat-
ska 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Agrokombinatska 2, 1260
LJUBLJANA - POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERIĆ TINA, Hladilniška

pot 26 b, 1260 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1991; KERIĆ DŽEVAD, Polje, C. V/2, 1260
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 28. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6730
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14175 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14923/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5565626
Firma: GRALLES storitveno podjetje,

d.o.o., Novi dom 59, Hrastnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Novi dom 59, 1430 HRAST-

NIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREKAN ALOJZ, Novi dom

59, 1430 HRASTNIK, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno



Stran 1408 / Št. 18 / 29. 2. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6731
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14176 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14925/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FONTANA Kadrovsko svetova-
nje in posredovanje d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veljka Vlahoviča 2d, 1230 DO-
MŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK RENATA, Veljka Vla-

hoviča 2d, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6732
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14177 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14926/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ESA-RAF Računovodstvo, ana-
lize, finance d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Chengdujska 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DVORŠAK-BUGARIJA

JANA, Chengdujska 18, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 5. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6733
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14178 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14935/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EKON d.o.o., podjetje za proje-
ktiranje, proizvodnjo, trgovino in trženje,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kogojeva 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VARDJAN VITO, Kogojeva

1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6734
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14179 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14944/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAKE POINT podjetje za orga-
nizacijo zabave, gostinstvo in trgovino,
d.o.o. Ljubljana, Primožičeva 33

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Primožičeva 33, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OREHOVEC HELENA, Pri-

možičeva 33, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6735
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14180 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JORAS avtoservis in trgovina z
avtodeli, avtokozmetiko in avtolaki
d.o.o., Grič 1/c II, Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grič 1/c II, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JORAS ANDREJ, Grič 1/c

II, 1310 RIBNICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne

odgovarja, vstop: 6. 12. 1991; JORAS MA-
RIJA, Grič 1/c II, 1310 RIBNICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6736
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14181 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5564433
Firma: ECOLUX Podjetje za proizvod-

njo, projektiranje in trgovino d.o.o., Tr-
bovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg revolucije 17 d., 1420 TR-
BOVLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALIČ TONE, Sallaumines

5b, 1420 TRBOVLJE, vložek: 5.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1991; KMETIČ
TONE, Trg revolucije 17 d, 1420 TRBOV-
LJE, vložek: 2.400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6737
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14182 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14960/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DEMAJ Podjetje za trgovino,
prevozništvo in posredovanje d.o.o., Lju-
bljana, Kunaverjeva 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kunaverjeva 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK JOŠKO, Kunaverje-

va 14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
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nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6738
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14183 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14962/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IPEX Družba za trgovanje in
poslovne storitve Export Import, d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lepodvorska 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERTA ZOLTAN, 29. Her-

cegovske divizije 13, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1991; PASTORNJICKI ZVONKO,
Lepodvorska 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6739
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14184 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FERBAR podjetje za proizvod-
njo, trgovino, gostinstvo in turizem,
d.o.o., Ljubljana, Jarška 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jarška 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERBAR BOJAN, Jarška 8,

1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6740
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14185 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14972/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAD DEJO CORP. inženiring in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Stegne 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 20.740,00 Sit
Ustanovitelji: BODULJAK MARKO, Sv.

Matija 129, NOVI ZAGREB, vložek:
20.740,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 10.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6741
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14186 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14974/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OMET podjetje za gradbeništ-
vo, inženiring in transport d.o.o., Ljublja-
na, C. 13. julija 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. 13. julija 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOŠKRIČ JANEZ, C. 13.

julija 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1991; MOŠKRIČ MARIJA, C. 13. julija 16,
1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6742
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14187 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14983/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANDRANA trgovinsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jesenkova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUMRADA JANEZ, Jesen-

kova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6743
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14188 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAKOB FRINGS Podjetje za
prevoze potnikov in blaga d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Runkova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ JANEZ, Runkova

1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6744
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14189 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NATO podjetje za uvoz-izvoz,
posredovanje, storitve, zastopstva, pro-
daja na veliko in drobno živilskih in neži-
vilskih proizvodov d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Djakovičeva ulica 6, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OVNIK ALJOŠA, Rozmano-

va 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6745
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14190 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/14998/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ECOTECH d.o.o., podjetje za
inženiring, Vrhpolje 85, Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhpolje 85, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLOKAR MARKO, Šarho-

va 34, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 1. 1992; TER-
GLAV JURIJ, C. Ceneta Štuparja 28 A,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 1. 1992; VODOPI-
VEC RADOSLAV, Ul. Nadgoriških borcev
32, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 1. 1992; HE-
GEDUŠ GABRIJEL, Malgajeva 16, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.600,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 7. 1. 1992; ŠTANGELJ MA-
RJAN, Vrhpolje 85, 1240 KAMNIK, vložek:
1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6746
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14191 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/15011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STONE COMMERCE trgovsko
podjetje in zastopstva, d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titov trg 2, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STONE IMPEXSRL Import-

Export, Via Ponchielli 3, Trst, ITALIJA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6747
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14192 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/15038/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GM CARD podjetje za trgovi-
no, športni inženiring in poslovne storit-
ve, d.o.o., Drenov grič 154, Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Drenov grič 154, 1360 VRH-
NIKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRUDEN MIRO, Drenov

grič 154, 1360 VRHNIKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6748
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14193 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/15041/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NUŠA TRADE podjetje za trgo-
vino, storitve, proizvodnjo, uvoz in izvoz
d.o.o., Dolsko 50, Dol pri Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolsko 50, 1262 DOL PRI LJU-
BLJANI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRČAR NUŠKA, Dolsko

50, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6749
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14194 z dne 20. 12.

1999 pod št. vložka 1/15042/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALPINE AUTO vzdrževanje in
popravilo vozil d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kavadarska 21, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 80.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEJAVŠEK MIRKO, Cle-

velandska 21 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2.
1992; ETTORE LONGI, Enna, Via Verga 4,
ITALIJA, vložek: 72.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 25. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6750
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14195 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/15054/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PLESKO-SHOP podjetje za gra-
dbeno trgovske storitve, d.o.o. Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Senožeti n.h., 1260 LJUBLJA-
NA-POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TROHA JOSIP, Veliki vrh

36, 1270 LITIJA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6751
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14196 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/15060/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5555388
Firma: PRONTO-CAR d.o.o., export-im-

port, zastopstvo, trgovina, inženering,
consulting, posredništvo, Ljubljana,

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Celovška 34, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: HARI JOŽE, Knezova 6,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1991; RAZ-
BORŠEK EDVARD, Avsevčeva 20, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.700,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 1. 3. 1994; VAJDA MAJA,
Ljubljanska 84, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 3.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6752
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14197 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/15066/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DALIJA Negovalna BIO - koz-
metika d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Talcev 16, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SVETIC BRANKA, C. tal-

cev 16, 1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6753
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14198 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/15071/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: I.G.R. COMP zastopstva, pos-
redništvo, marketing, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Švegljeva 14, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLANKO IGOR, Cmerška

gorca 12/a, 3253 PRISTAVA PRI MESTI-
NJU, vložek: 2.666,67 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 2. 1994; ISTENIČ GREGOR,
Švegljeva 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:

2.666,67 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 2.
1994; KLARIČ ROMAN, Nova Sela 22,
1336 VAS, vložek: 2.666,67 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 11. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6754
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14200 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/15077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TORTIQUE butik za torte,
d.o.o., Ljubljana, Draga 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Draga 28, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUGMAN MOJCA, Tugo-

merjeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6755
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14201 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/15084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M TECH proizvodnja, trgovina,
servis d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot na Fužine 45, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRUŠKOVIČ MLADEN, Pot

na Fužine 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6756
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14202 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/15085/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EXCLUSIVE WORK podjetje za
upravljanje, proizvodnjo in trgovino
d.o.o., Ljubljana, Tržaška 51/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 51/a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALENTINČIČ JOŽE, Šte-

panjska c. 22/b, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1991; KODERMAC ANTON, Trža-
ška 51/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6757
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14203 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/15097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TEXPROM export-import,
d.o.o., Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šeškova 54, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOLNARSKI KOMBINAT

TODOR CIPOVSKI MERDŽAN “ TETEKS “
A.D. TETOVO, TETOVO, TETOVO, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6758
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14204 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/15098/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOMI TRADE d.o.o., podjetje
za trgovanje na veliko in malo, transport
in prevoz za lastne potrebe, posredništ-
vo..., ter uvoz in izvoz, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Funtkova 44, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGORELC MITJA, Funt-

kova 44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12.
1991; ŠTERK JASMINA, Ul. Jožeta Mirtiča
14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1991; PO-
GORELC ANDREJ, Funtkova 44, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.400,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 3. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6759
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14205 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/15111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KADA trgovina, gostinstvo, tu-
rizem, proizvodnja, zastopanje, izvoz in
uvoz, storitve, d.o.o. Ob železnici 18, Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob železnici 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVŠČEK NADA, Pot na

Fužine 41, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6760
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14207 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/15128/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: G - TON d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, marketing, storitve in
zunanjo trgovino, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Molekova 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIRSA GREGOR, Moleko-

va 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6761
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14278 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DANEV Storitveno podjetje
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomažičeva 32, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DANEV BOJAN, Tomažiče-

va 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6762
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14279 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DON D. Podjetje za gostinstvo,
turizem in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grajska plan., Ljubljanski
grad, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK DEJAN, Bratov

Učakar 68, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6763
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14280 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23225/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MINI Podjetje za trgovino in
storitve d.o.o. Hradetskega cesta 40/a,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hradetskega cesta 40/a,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 132.720,00 Sit
Ustanovitelji: TRAMPUŠ FRANC, Hrade-

tskega cesta 40/a, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 132.720,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6764
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14281 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VEKON Trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Slodnjakova 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slodnjakova 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 277.200,00 Sit
Ustanovitelji: KOČAN JANEZ, Šentjošt

nad Horjulom 31, 1354 HORJUL, vložek:
138.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 5. 1993; VELIČ ZLATO, Slodnjakova
9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 138.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
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vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6765
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14282 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23307/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AMARELIS rent a car - trgovina
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Komanova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORIČ ALEŠ, Koma-

nova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6766
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14283 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23329/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COPTER podjetje za trgovino,
uvoz, izvoz, avtoservisne dejavnosti, ko-
vinska, papirna in plastična galanterija,
proizv..., Ljubljana, Podlipoglav 19b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podlipoglav 19 b, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 121.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUŠAR BOJAN, Podlipog-

lav 19b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
121.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6767
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14285 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOBROVITA d.o.o. podjetje za
rehabilitacijo človeka in varstvo narave,
Bevke

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bevke 18/a, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOB VASTA, Bevke

18/a, 1360 VRHNIKA, vložek: 52.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 4. 1993; GO-
LOB ALEKSANDER, Bevke 18/a, 1360 VR-
HNIKA, vložek: 52.500,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 13. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6768
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14286 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZAVRŠNIK storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o. Ljubljana, Polje c.
XXVI/3d

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje c. XXVI/3d, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 114.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVRŠNIK BORIS, Polje C.

XXVI/3d, 1000 LJUBLJANA, vložek:
114.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6769
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14287 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23409/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TABERNIK - SENČILA podjetje
za proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.o.o., Mengeš, Tomšičeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomšičeva 4, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TABERNIK MIHA, Podbor-

št 19d, 1218 KOMENDA, vložek:

50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 9.
1992; TABERNIK TOMAŽ, Podboršt 19d,
1218 KOMENDA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6770
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14288 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23449/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGGO trgovina, gostinstvo,
turizem, transport, uvoz- izvoz, Zagorje
ob Savi, C.Otona Župančiča 15 d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Otona Župančiča 15,
1410 ZAGORJE OB SAVI

Osnovni kapital: 440.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOVEJŠEK BRANIVOJ, C.

Otona Župančiča 15, 1410 ZAGORJE OB
SAVI, vložek: 440.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 31. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6771
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14289 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/23465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DEGG trgovsko podjetje, ex-
port-import, d.o.o, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 21 c, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 101.632,00 Sit
Ustanovitelji: LUPANO MAURO, Via. N.

Tommaseo 1b, MARGHERA VE ITALIJA,
vložek: 25.916,16 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 23. 4. 1993; PREMOŠA CASINI DO-
ROTEJA, Kajuhova 26, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 25.916,16 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 23. 4. 1993; MEGLIČ MIROSLAV MA-
RJAN, Žorgova 70, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 49.799,16 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6772
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14290 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROTARY uvoz-izvoz d.o.o., Lo-
gatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Notranjska 50, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 155.000,00 Sit
Ustanovitelji: URAN MITJA, Notranjska

50, 1370 LOGATEC, vložek: 155.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6773
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14291 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23553/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STRIP & CO. podjetje za založ-
ništvo - izdajateljsko dejavnost d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska c. 83, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CALIGRA D.O.O., Bratov

učakar 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 5.
1993; ALPRESS D.O.O., Dunajska 5, 1000
LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 6. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6774
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14292 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23555/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BAUMA d.o.o. izvajanje gostin-
stva in turizma, trgovina, prevozi, grad-
beništvo, asfalt, rent a car

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zasavska 81, 1231 LJUBLJA-
NA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JALŠOVEC BRIGITA, Za-

savska 81, 1000 LJUBLJANA ČRNUČE,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 22. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6775
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14293 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23587/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: J & S TRADE Trgovina, d.o.o.,
Grosuplje, Jakhlova 21

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jakhlova 21, 1290 GROSUP-
LJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELENČIČ SADET, Adami-

čeva 1C, 1290 GROSUPLJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6776
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14294 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23600/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIBO 2001 trgovsko in storit-
veno podjetje d.o.o. Ljubljana, Tivolska
cesta 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tivolska cesta 38, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 160.000,00 Sit
Ustanovitelji: KVARTIČ MIHA, Tivolska

cesta 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
160.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6777
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14295 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ONICE storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Sejmiška 26, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sejmiška 26, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 104.600,00 Sit
Ustanovitelji: KUMEK MARJAN, Sejmi-

ška 26, 1230 DOMŽALE, vložek:
52.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 5.
1993; OZIMEK BRIGITA, Levstikov trg 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 52.300,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6778
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14296 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROFIAL podjetje za finančni
consulting, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Molniške čete 15, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEKULIČ MILUTIN, Molni-

ške čete 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
120.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6779
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14297 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23650/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOVA Podjetje za izvoz - uvoz
in inženiring, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kavadarska 21, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAVKOVIĆ JOVICA, Gradi-

šnikova 20, 1353 BOROVNICA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 5.
1993; MIKANOVIĆ JOVO, Naselje Lug 4,
TESLIĆ, BIH, vložek: 50.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 6. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6780
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14298 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIVAT 2001 trgovsko in posre-
dniško podjetje, d.o.o. Ljubljana, Zalo-
ška 92

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška 92, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 103.950,00 Sit
Ustanovitelji: VOVK JOŽE, Ul. 28. maja

67, 1000 LJUBLJANA, vložek: 103.950,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6781
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14299 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23668/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LUCIFER Import-Export, d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trtnikova 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMŠIČ VOJKO, Trtniko-

va 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6782
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14300 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/23679/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGINŽENIRING Podjetje za in-
ženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lobček 39, 1290 GROSUP-
LJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRJANEC VLADIMIR, Lo-

bček 39, 1290 GROSUPLJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6783
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14334 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05078/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: T.T.I.M. podjetje za trženje, te-
hnologijo, inženiring in marketing,
d.o.o., Ljubljana, Železnikarjeva 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Železnikarjeva 20, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVITANOVIČ DRAGO, Že-

leznikarjeva 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6784
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14335 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05081/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: 2001 podjetje za zastopanje,
trženje in organiziranje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reboljeva 13/14, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: MARINŠEK TOMAŽ, Linha-

rtova 68, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1990; POLUTNIK MARKO, Šišenska 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 1. 1990; MARINŠEK
FRANCI, Linhartova 68, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6785
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14336 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JOCKEY podjetje za trgovino
na drobno, d.o.o., Hrastnik, Naselje Ale-
ša Kaplje 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Naselje Aleša Kaplje 8, 1430
HRASTNIK

Osnovni kapital: 113.740,70 Sit
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Ustanovitelji: ŽELEZNIK IRENA, Log 3,
1430 HRASTNIK, vložek: 113.740,70 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6786
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14337 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05104/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DMITRIČ M. M. trgovsko, zas-
topniško in uvozno-izvozno podjetje,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DMITRIČ MIHAILO, Run-

kova 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6787
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14338 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05124/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GESTRIN trgovina, šport, gos-
tinstvo, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milana Majcna 23, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GESTRIN SLAVICA, Titova

55, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989; GE-
STRIN MARKO, Titova 55, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6788
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14339 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEHANOSERVIS podjetje za
popravila in servisiranje pnevmatskih in
plinskih naprav Trbovlje, Trg revolucije
2, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg revolucije 2, 1420 TRBO-
VLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBRAVC DANIJEL, Trg

revolucije 2, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 2.
1990; HOČEVAR VINCENC, Savinjska ce-
sta 3, 1420 TRBOVLJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6789
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14340 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05145/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZADEL uvozno podjetje za po-
sredništvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Česnikova 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 5.400,00 Sit
Ustanovitelji: ZADEL VALTER, Kolodvor-

ska 11, 6257 PIVKA, vložek: 1.800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1990; NOVAK
ŽARKO-ANTE, Česnikova 14, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.800,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 2. 1990; RADIZLOVIĆ VILJEM,
Đ. Bijediča 9, NOVIGRAD, vložek:
1.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6790
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14341 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05150/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VDA trgovske storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Celovška 103, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUJIČ DUŠAN, Celovška

103, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6791
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14342 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIBRA PLUS d.o.o. Ljubljana,
Trgovina in marketing

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Plemljeva 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERNC TINE, Plemljeva 5,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1993; HAB-
BE BRANKO, Plemljeva 5, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6792
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14343 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05155/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: KRIS Podjetje za proizvodnjo,
trgovino živilskih in neživilskih proizvo-
dov...d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Plešičeva 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRISTOVSKI VLADIMIR,

Plešičeva 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3.
1990; FAKIN FILIPINA, C. 24. junija 84,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6793
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14344 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UNIMAX TRADE trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Prušni-
kova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prušnikova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: SIMRAJH PETER ML., Ja-

mova 56, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; ČURČIJA GOJKO, Marinkov trg 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; NOVAK
ALEŠ, Ul. narodne zaščite 4, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6794
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14345 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VENUS podjetje za galerijsko,
proizvodno, trgovinsko in posredniško
dejavnost, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 49, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILLING VALTER, Glavar-

jeva 49, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6795
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14346 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05171/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAGREB podjetje za marketing,
svetovanje, proizvodnjo, zastopstvo in tr-
govino d.o.o., Kersnikova 8, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REŠEK JANEZ, Cankarje-

va 3, 8270 KRŠKO, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 1. 1990; REŠEK
MAGDALENA, Cankarjeva 3, 8270 KR-
ŠKO, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 4. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6796
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14347 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BAURO proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zadobrovška 51, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEŠNJAJ MILICA, Glavar-

jeva 49, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6797
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14348 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ORIKS Podjetje za trgovino in
turizem Kamnik, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zikova 7, 4246 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEVAR FRANC, Zikova 7,

1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6798
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14349 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05182/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NINA-BOUTIQUE Izdelava kon-
fekcije in trgovina, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Zmage 65, 1410 ZA-
GORJE OB SAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHEVC NIVES, Cesta 9.

avgusta 8 d, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-6799
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14350 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05186/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIVO podjetje za gradbeni di-
zajn, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KISOVEC IVO, Brilejeva 9,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6800
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14351 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BONIKO družba za gostinstvo
in družbeno prehrano, d.o.o., Verd 11,
Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Verd 11, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČAVČIĆ NIKOLA, Verd 11,

1360 VRHNIKA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6801
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14352 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HYDS Proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Groblje 2, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEMOLIČ DAVORIN, Ljub-

ljanska 76, 1230 DOMŽALE, vložek:

1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1990; SEMOLIČ OLGA, Ljubljanska 76,
1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6802
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14353 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05193/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOMOBILCLUB d.o.o., pod-
jetje za promet z motornimi vozili in re-
zervnimi deli, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 87, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZOREC IVAN, Depala vas

54, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990; ZOREC
PRIMOŽ, Depala vas 54, 1230 DOMŽALE,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6803
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14354 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DYNAMIC COMMERCE trgovi-
na, proizvodnja, izvoz-uvoz, inženiring
d.o.o., Titova 184, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 184, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.800,00 Sit
Ustanovitelji: PEVEC NEVENKA, Gubče-

va 9, 8210 TREBNJE, vložek: 933,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990; KORŠIČ
BOJAN, Goliev trg 10, 8210 TREBNJE,
vložek: 934,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1990; KORŠIČ MILAN, Goliev trg
10, 8210 TREBNJE, vložek: 933,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6804
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14355 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05214/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ATLANTIS export-import in trgo-
vina, d.o.o. Ljubljana, Herbersteinova 55

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Herbersteinova 55, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BORIČ MILAN, Herberstei-

nova 55, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12.
1989; BEDENIKOVIČ ZLATKO, Razdrto
37, 6230 POSTOJNA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6805
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14356 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PEAK podjetje za projektiranje,
inženiring, svetovanje in zunanjo trgovi-
no, d.o.o., Notranje gorice, Podpeška
186

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podpeška 186, 1357 NOTRA-
NJE GORICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽAJ ALOJZIJA, Rateče

16a, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1989; KRI-
ŽAJ FRANC, Rateče 16a, 4220 ŠKOFJA
LOKA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 12. 1989; ZDEŠAR MAJA, Pod-
peška 186, 1357 NOTRANJE GORICE,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1989; ZDEŠAR MILAN, Podpeška
186, 1357 NOTRANJE GORICE, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6806
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14357 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZELKO podjetje za predelavo
lesa in prodajo lesnih izdelkov, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 118, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZELKO MARJAN, Ramov-

ševa 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6807
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14358 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIO INŽENIRING vodenje inve-
sticij in organizacija d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zbilje 58a, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UKMAR TIT, Grčarevec 1

A, 1370 LOGATEC, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1990; UKMAR
TANJA, Zbilje 58 A, 1215 MEDVODE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6808
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14359 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05249/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: J-J trgovinsko podjetje, d.o.o.
Župančičeva 14, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Župančičeva 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURČEK JAKOB, Vojkova

9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6809
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14360 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05253/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WINNERS’CLUB turistično tr-
govinska agencija d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorenjska cesta 5, 1215 ME-
DVODE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOČEVAR SEBASTJAN,

Klanska 10, 1215 MEDVODE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3.
1990; JERKOVIČ PETER, Linhartova 92,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6810
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14361 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RADO podjetje za trgovino, po-
sredovanje in turizem, d.o.o. Glavarjeva
45, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 45, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.630,00 Sit
Ustanovitelji: MILOŠEVIČ RADOSAV,

Glavarjeva 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.630,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6811
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14362 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05278/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MEDIA d.o.o. podjetje za tržne
komunikacije, trgovino, izvoz-uvoz, lea-
sing, consulting, zastopanje tujih firm,
Zagorje, Cesta zmage 33

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta zmage 33, 1410 ZA-
GORJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOB BRANE, Dolenja

vas 40, 1410 ZAGORJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1990; CVE-
TIĆ VESNA, C. 9. avgusta 3, 1410 ZAGO-
RJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6812
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14363 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05285/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LADY d.o.o. podjetje za proda-
jo tekstilnih proizvodov Ljubljana, Boho-
ričeva 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bohoričeva 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOPATIČ BRIGITA, Boho-

ričeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 2.
1990; GRUJIČIČ VESNA, Kogojeva 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6813
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14364 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05287/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTENSIVE MARKETING d.o.o.
podjetje za svetovanje, posredovanje,
zastopanje, izvoz in uvoz, trgovino

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 163, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDERŠIČ MARTIN, Ce-

lovška 163, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6814
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14365 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05293/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGRO-MICO proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o. Kamnik, Grohar-
jeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Groharjeva 4, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAŠPERŠIČ HELENA,

Groharjeva 4, 1240 KAMNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6815
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14366 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05304/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GEOS podjetje za geodezijo in
računalništvo, d.o.o. Ljubljana, Grič 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grič 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUDNIK JURIJ, Leninov trg

7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1989; TAN-
KO DARKO, Leninov trg 7, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6816
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14371 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/17315/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRELC - ŠPORT d.o.o., šport,
turizem in gostinstvo, Janševa 2, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Janševa 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRELESNIK TOMAŽ, Jan-

ševa 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6817
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14372 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/17349/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAGIC BUM trgovina, servis in
storitve, d.o.o., Medvode, Medvoška ce-
sta 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Medvoška cesta 12, 1215 ME-
DVODE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKULJ TOMAŽ, Medvoška

c. 12, 1215 MEDVODE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6818
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14373 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/17359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SELENE trgovina, storitve in
svetovanje, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Turnerjeva 17/a, 1113 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREZIGAR-KOVIČ MARI-

JA, Turnerjeva 17/a, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6819
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14374 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/17383/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGIS podjetje za gostinstvo,
trgovino in storitve, d.o.o. Ljubljana, Ja-
mnikarjeva 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamnikarjeva 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNE BOGOMIR ML.,

Jamnikarjeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; ČERNE BOGOMIR ST., Preradovi-
čeva 52, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6820
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14375 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/17404/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RAF-EL podjetje za trgovino in
zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o. Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bizoviška ulica 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK RAFKO, Jevni-

ca 60, 1281 KRESNICE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6821
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14376 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/17417/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: B-D proizvodnja in trgovina
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnji Rudnik c. II/19, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BANDELJ DUŠAN, Spod-

nji Rudnik c. II/19, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6822
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14377 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/17484/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ASTORIA Podjetje za gostinst-
vo, turizem in trgovino, d.o.o. Dob, Stri-
tarjeva 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stritarjeva 6, 1233 DOB
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROGELJ ANTON, Stritarje-

va 6, 1233 DOB, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6823
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14378 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/17490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SE.I. trgovina in marketing,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenčeva c. 153, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SENNIH KONSTANTIN,

Bratovševa ploščad 16, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6824
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14379 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/17579/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ICM INTERCOMMERCE zasto-
pstvo, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, Gla-
varjeva 43

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 43, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERFOLJA SVITAN, Topni-

ška 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6825
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14380 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/17622/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TERRA - ING svetovalni in gra-
dbeni inženiring, d.o.o. Ljubljana, Kar-
deljeva ploščad 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kardeljeva ploščad 22, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUŠNIK HELENA, Štepa-

njska 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3.
1992; MIHOVEC IVAN, Ferberjeva 27,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1992; VERS-
TOVŠEK-BIZJAN MARIJA, Na Rojah 21,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1992; PIHLER-
DJURICA CARMEN, Klopčičeva 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 16. 3. 1992; GALIČ IRENA,
Podutiška 167, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3.
1992; GOMOBOŠI TONE, Ul. Bratov Uča-
kar 88, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3.
1992; LESKOVŠEK MARIJA, Ul. Bratov
Učakar 118, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3.
1992; SOTLAR METKA, Brilejeva 13, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 16. 3. 1992; LINDIČ MOJ-
CA, Kunaverjeva 12, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
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družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6826
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14381 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/17627/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠRC POLŽEVO-NEBOTIČNIK
gostinstvo, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štefanova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPORTNO REKREACIJSKI

CENTER POLŽEVO d.o.o., Ljubljana, TR-
ŽAŠKA 116, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6827
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14382 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/17634/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IDENTITY notranja in zunanja
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Topniška 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topniška 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ METKA, Grohar-

jeva 18, 2109 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6828
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14383 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/17678/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FORMA-LINE grafično podjet-
je, d.o.o., Tržaška 446, Brezovica pri Lju-
bljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 446, 1351 BREZOVI-
CA PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELOVŠEK BOJAN, Trža-

ška 446, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJA-
NI, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6829
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14384 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/17702/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠKORPION TD gostinske in
druge storitve d.o.o., Ljubljana, Tbilisij-
ska 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tbilisijska 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAŽIČ IRENA, Tbilisij-

ska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1992; TO-
MAŽIČ DEJAN, Tbilisijska 4, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 9. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6830
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14385 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/17723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: B.J. export - import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Polanškova 2, 1231 LJUBLJA-

NA-ČRNUČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUK BISERKA, Polanško-

va 2, 1231 ČRNUČE, vložek: 4.000,00

Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992; VUK
JOSIP, Polanškova 2, 1231 ČRNUČE, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6831
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14386 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ČESINEX podjetje za predela-
vo in trgovino s povrtninami in začimba-
mi Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 30, 1293 ŠMAR-
JE SAP

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTUBLER MARKO, KUNA-

VERJEVA 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1.
1992; ZAVIRŠEK IVAN, LJUBLJANSKA 30,
1293 ŠMARJE SAP, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6832
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14387 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BONI TREND podjetje za trgo-
vino, zastopstva in turizem d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mesesnelova 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STELE VERONIKA, Mese-

snelova 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
7.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; MOLECZ LEOPOLD, Maria Enzers-
dorf, AVSTRIJA, vložek: 800,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 21. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6833
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14388 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EUROENERGIJA d.o.o., Podjet-
je za proizvodnjo, inženiring, trgovino in
storitve, Ljubljana, Trg oktobrske revo-
lucije 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg oktoberske revolucije 16,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAPLAR JOŽE, Hradecke-

ga c. 44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6834
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14389 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SENATE Podjetje za trgovino,
proizvodnjo, zastopanje, inženiring sto-
ritve, d.o.o. Ljubljana, Milke Kerinove 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milke Kerinove 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FINŽGAR TJAŠA, Verje

7/b, 1215 MEDVODE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6835
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14390 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18124/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VEKTIS podjetje za storitve, tr-
govino in turizem d.o.o. Velike Lašče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dvorska vas 35, 1315 VELIKE
LAŠČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČ SONJA, Dvorska

vas 35, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; PETRIČ JOŽE, Dvorska vas 35,
1315 VELIKE LAŠČE, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6836
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14391 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18125/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PETJA računovodstvo in finan-
ce, d.o.o. Ljubljana, Brilejeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKŠIČ MARINKA, Brileje-

va 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6837
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14392 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18126/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOM INŽENERING podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 287, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT FRANC, Celovška

287, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6838
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14393 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18130/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LOKU EXPORT-IMPORT podje-
tje za trgovino, d.o.o., Globušak 9, Trbo-
vlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Globušak 9, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEŠAT ISEINI, Globušak

9, 1420 TRBOVLJE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6839
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14394 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18134/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CLASIC maloobmejni promet,
finančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Be-
žigrad 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bežigrad 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEVIČNIK MILOŠ, Brileje-

va 21, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 3. 1992; GO-
DINA IZIDOR, Rodnik 3, 6240 KOZINA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
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nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6840
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14395 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TORUS Trgovina, proizvodnja
in storitve Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: NOVO POLJE CESTA XI/18B,
1260 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRBINC MIHA, NOVO PO-

LJE CESTA VII/1, 1260 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1992; KUEPLEN SANDI, NOVO PO-
LJE CESTA XI/18, 1260 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6841
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14396 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CENTER MEDICINSKEGA SVE-
TOVANJA d.o.o., Vodnikova 84, LJUB-
LJANA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 84, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVČIN DR. JURIJ, Vodni-

kova 84, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6842
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14397 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18168/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LANA d.o.o. svetovanje in trgo-
vina, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mlinska pot 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEKOŠ GOJKA, MLINSKA

POT 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6843
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14398 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INGMONT podjetje za inženiri-
ng in montažo d.o.o. Log 28 E, Hrastnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Log 28 E, 1430 HRASTNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEREC MIHAEL, LOG 28

E, 1430 HRASTNIK, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6844
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14399 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18202/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IBP Podjtetje za inžiniring in
projektiranje d.o.o. Melikova 18, 61108
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Melikova 18, 1108 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POBOLJŠAJ LADISLAV,

MELIKOVA 18, 1108 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3.
1992; POBOLJŠAJ ANITA, MELIKOVA 18,
1108 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6845
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14400 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18239/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INIS podjetje za trgovino, ko-
misijo, prevoz in računovodske storitve

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Chengdujska 26, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORNIK NEREA, CHEN-

GDUJSKA 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6846
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14401 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18268/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PULZ 2000 Storitve, trgovina
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kunaverjeva 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLADENOVIČ JANJA, Trs-

tenjakova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1992; CIGALE BRANKO, Sp. Rečica 72,
3330 MOZIRJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6847
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14402 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18274/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAMCOPLAST proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Cesta talcev 4,
Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta talcev 4, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BURJA DRAGO, Lobodova

7, 1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6848
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14403 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOLENDO podjetje za trgovi-
no, komisijo, prevoz, računovodske sto-
ritve, špediterske storitve, izobraževa-
nje..., ter živali d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 19, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEVČIČ MARA, Leninov trg

19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; KO-
LENDO MATJAŽ, Partizanska 46, 4220
ŠKOFJA LOKA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6849
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14404 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18284/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANTHROPOS svetovanje za zd-
ravo življenje, d.o.o., Ljubljana, Sloven-
ska 55

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska 55, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRAČKO JOŽE, Titova 25

c, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1992; VRAČ-
KO KONČAN BEATRIKA, Titova 25 c, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 24. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6850
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14405 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FICON Finančni consulting
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOSTA DAMJAN, Hrib 26,

1291 ŠKOFLJICA, vložek: 3.200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1992; ALKHA-
TIB YOUSEF, Ob sotočju 16, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 24. 3. 1992; ALKHATIB SAID-ALJO-
ŠA, Ob Sotočju 16, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 3.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6851
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14406 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18299/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AKNELA Proizvodnja in trgovi-
na d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Drabosnjakova 3, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAJK MLADEN, Drabosnja-

kova 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6852
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14407 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18300/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CO-COLA export-import, trgo-
vina, turizem in gostinstvo, d.o.o. Ljub-
ljana, Dolenjska c. 156

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska c. 156, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR JANEZ, Peričeva

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6853
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14408 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIMAT trgovska in storitvena
dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Neuberger-
jeva 23

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Neubergerjeva 23, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
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Ustanovitelji: BRESKVAR BOŽENA, Ne-
ubergerjeva 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6854
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14409 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: P & D trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana-Šentvid, Medno 57

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Medno 57, 1211 LJUBLJANA-
ŠENTVID

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALEC SLAVKO, Medno

57, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 5. 1993; TES-
LIĆ MIRJANA, Medno 57, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 27. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6855
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14410 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18336/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SFINGA TRADE zunanje in not-
ranje trgovinsko ter proizvodno podjet-
je, d.o.o. Ljubljana, Clevelandska 15a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Clevelandska 15 a, 1110 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAŽIČ BOJAN, Cleve-

landska 15 a, 1110 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6856
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14411 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18344/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STUDIO FRIK Podjetje za obli-
kovanje in marketing, d.o.o., Ljubljana,
Trubarjeva 50

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 50, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FON MATJAŽ, Trubarjeva

50, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; POD-
GORNIK IZAK, Jamova 50, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6857
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14412 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OROS Podjetje za trgovino na
drobno in debelo, uvoz in izvoz d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška cesta 241 A, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERNEJŠEK UROŠ, Trg

francoske revolucije 7, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6858
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14413 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŽIR podjetje za kmetijstvo, pro-
izvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. Žiro-
vše

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žirovše 11, 1225 LUKOVICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: URBANIJA TOMAŽ, Žirov-

še 11, 1225 LUKOVICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6859
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14414 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18373/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JOY COMPANY d.o.o. podjetje
za trgovino in inženiring Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ane Ziherlove 8, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREMOVIĆ SUZANA, ANE

ZIHERLOVE 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6860
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14415 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18382/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VALI gostinjstvo, turizem age-
ncijske storitve, d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jakopičeva 21, 1240 KAMNIK
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTUPAR VALERIJA, JAKO-

PIČEVA 21, 1240 KAMNIK, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6861
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14416 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18406/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELVING inženiring, svetovanje,
zastopanje in posredovanje, d.o.o. LJU-
BLJANA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 145 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARTINČIČ BOGDAN, CE-

LOVŠKA 145A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; ŠTIBLAR-MARTINČIČ DRAGA, CE-
LOVŠKA 145A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6862
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14417 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18418/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PREC storitveno podjetje,
d.o.o., Dermastjeva 12, Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dermastjeva 12, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPNIK MATJAŽ, DERMA-

STJEVA 12, 1234 MENGEŠ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6863
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14418 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18426/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VTI tehnični inženiring d.o.o.
Ljubljana, Adamičeva 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Adamičeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČELAN MARTINA, ADAMI-

ČEVA 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6864
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14419 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18445/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZUGRID podjetje za zaključna
dela v gradbeništvu in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ CIRIL, Šmarj-

ska 47, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6865
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14420 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DANTI Trgovina, proizvodnja in
storitve d.o.o. LJUBLJANA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUCKO DRAGICA, Brileje-

va 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6866
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14421 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTO STIL servis, zunanja in
notranja trgovina, transport, d.o.o., Lju-
bljana, Martina Krpana 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Martina Krpana 3, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OGRIN TADEJ, Agrokom-

binatska 6 č, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 4. 1992; VIDIC IVAN, Živinozdravska 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6867
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14422 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: V.I.P. ALLFINANZ naložbe in
finančni inženiring d.o.o., Ljubljana, Sta-
ri trg št. 2/II
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stari trg 2/II, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 109.495,40 Sit
Ustanovitelji: WVP HANDELS G.M.B.H.,

Kandlgasse 35/17, WIEN, vložek:
109.495,40 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6868
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14423 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18474/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: R.I.I. trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polanškova 44, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOČKO IRENA, Polanško-

va 44, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6869
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14424 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ANTAJA Podjetje za poslovne
storitve in svetovanje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Povšetova 106/c, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 67.160,00 Sit
Ustanovitelji: MARINČIČ JASMINKA, Po-

všetova 106/c, 1000 LJUBLJANA, vložek:
67.160,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6870
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14425 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18477/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: COFEK trgovina in zastopstva
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Učakar 28, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČEK JOŽE, Ul. talcev 4,

8230 MOKRONOG, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6871
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14426 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/18484/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: C.S.I., COMPUTER SHOP, pod-
jetje za trgovino z računalniško opremo,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jarška cesta 23, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOMBAČ JURE, Jarška c.

23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; PAS-
QUALE DI MOLFETTA, VIA RUPINGRAN-
DE 162, TRIESTE, REPUBLIKA ITALIJA,
vložek: 5.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6872
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14427 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18485/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PERGOLA arhitekturni inženiri-
ng in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Celov-
ška 163

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 163, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORČIČ IGOR, Celo-

vška 163, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6873
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14428 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18488/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STIB Storitve, trgovina, inženi-
ring d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 25/c, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUNC BOJAN, Titova

25/c, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6874
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14429 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18489/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MASTERIX družba za trgovino
na debelo in drobno z mešanim blagom,
Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Črtomirova 23, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAVEC BOJAN, Črtomiro-

va 23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6875
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14430 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SIMARKIMPEX d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino živilskih in neži-
vilskih proizvodov..., in zastopanje tujih
partnerjev, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 149, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: IMPEXPRODUKT D.O.O.,

Savska cesta 62, ZAGREB, vložek:
2.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; VERTRETUNG VON INDUSTRIEUN-
TERNEHMEN UND VERMITTLUNG VON
GESCHAFTEN, ., PFUNGSTAD, NEMČIJA,
vložek: 2.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1992; STEBLOVNIK VITO, Kurirska
19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6876
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14431 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALPE-TRADE d.o.o., podjetje za
trgovinsko, proizvodno in servisno deja-
vnost

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Preglov trg 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: KECELJ JOŽE, Avšičeva
cesta 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992; DUBROVSKI KAMILA, Šaranovičeva
ul. 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6877
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14432 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRUBAR d.o.o., zasebno pod-
jetje za trgovino, gostinstvo, turizem,
proizvodnja, storitve in zastopanje Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zakotnikova ul. 5, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUŠTAR JANEZ, Zakotni-

kova ul. 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; ROBENIG BISERKA, Zakotnikova ul.
5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6878
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14433 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18502/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIRKA Trgovina, proizvodnja in
storitve d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradišče 179, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANKOVIČ MILENKO,

Beblerjev trg 11, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6879
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14434 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18512/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DESIMA podjetje za storitve,
trgovino in proizvodnjo, d.o.o., LJUBLJA-
NA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ziherlova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEVETAK MAJA, Ziherlova

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; DEVE-
TAK SILVAN, Ziherlova 4, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6880
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14435 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18513/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: META-DIZAJN Podjetje za pro-
jektiranje, consalting in inženiring d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Opekarska 43, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINČEK METKA, Na

jami 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6881
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14436 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18514/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WINTRADE podjetje za trgovi-
no, import-export, d.o.o., 61357 Notra-
nje Gorice 210

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Notranje Gorice 210, 1357
NOTRANJE GORICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORENČAN BRANE, Not-

ranje gorice 210, 1357 NOTRANJE GORI-
CE, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6882
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14437 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18518/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A-PAKO podjetje za uvoz, iz-
voz, projektiranje, zastopanje trgovino
in prevozništvo, Ljubljana, Gorjupova
16, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorjupova 16, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLATNIK VIKTORIJA, Gor-

jupova 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992; BLATNIK IVAN, Gorjupova 16, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6883
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14438 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/18617/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OBLOGA storitve in trgovina,
d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klavčičeva 2, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLESTENJAK JERNEJ,

Klavčičeva 2, 1240 KAMNIK, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6884
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14446 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/23446/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOJIČ d.o.o., storitve v grad-
beništvu, trgovina, izvoz-uvoz, Vojkova
85, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 85, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOJIČ RADISLAV, Vojkova

85, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6885
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14447 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07032/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CICERO tisk, prodaja in namiz-
no založništvo, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Einspielerjeva 13, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POVŠE TANJA, Einspielje-

rjeva 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6886
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14448 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTER BROKER Trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 3a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: WOLPOTI MARC, Župan-

čičeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 4.
1990; WOLPOTI IRENA, Župančičeva 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6887
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14449 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07172/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIC Marketing, inženiring, co-
nsulting, d.o.o., Ljubljana, Gornji trg 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornji trg 24, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERNOVŠEK DRAGO, Ka-

mnica 12/a, 1262 DOL PRI LJUBLJANI,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1990; KOZAN ALOJZIJ, Prešernova
63, 1290 GROSUPLJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6888
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14450 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: 3B.NET računalniške mreže in
informacijski sistemi, d.o.o., Ljubljana,
Švabičeva 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Švabičeva 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLAPAR BRANISLAV, Oba-

la 128, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6889
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14451 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07270/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SKP podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Habetova ulica 10/a, 1234
MENGEŠ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ FRANC, Haba-

tova ulica 10 a, Trzin, 1234 MENGEŠ, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6890
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14452 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07277/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BLUETTA d.o.o., trgovinsko
podjetje, Drenov Grič 139, Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Drenov Grič 139, 1360 VRH-
NIKA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: LAVRINC FERDINAND,

Drenov Grič 139, 1360 VRHNIKA, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 5.
1990; LAVRINC MIRAN, Drenov Grič 139,
1360 VRHNIKA, vložek: 700,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 14. 5. 1990; LAVRENC BO-
JAN, Lesno Brdo 48, 1360 VRHNIKA, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6891
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14453 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRANSFORMER podjetje za tr-
govino, marketing in storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zvezda 1, 1211 LJUBLJANA-
ŠENTVID

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BURSAĆ NIKOLA, Zvezda

1, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega ods-
tavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6892
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14454 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠPARGELJ proizvodnja, pred-
elava in promet kmetijskih pro- izvodov
ter poljedelske storitve, d.o.o., Ljubljan-
ska 101, Dob

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 101, 1233 DOB
PRI DOMŽALAH

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VILAR MARIJA, Glavarjeva

15, 1234 MENGEŠ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6893
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14455 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: A.O.MAT podjetje za izobraže-
vanje in kulturno-umetniško dejavnost,
d.o.o., Ljubljana, Boletova 41

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Boletova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠETINC BLANKA, Boleto-

va 41, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6894
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14456 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07382/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EMAN CHEMI proizvodnja čis-
tilnih sredstev, d.o.o., Ljubljana, Lovre
Klemenčiča 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lovre Klemenčiča 5, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: LENČEK ALOJZ, Vlahovi-

čeva 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 4.
1990; KIMOVEC EMA, Kuharjeva 10, 1230
DOMŽALE, vložek: 700,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 17. 4. 1990; STRAŽAR VINKO,
Kuharjeva 10, 1230 DOMŽALE, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 4.
1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6895
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14457 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STUDIO 216 snemanje in ob-
delava zvoka, d.o.o., Ljubljana, Ulica Na-
rodne zaščite 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Narodne zaščite 16, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIBERNA DUŠAN, Ul. Na-

rodne zaščite 16, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6896
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14458 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AKTIVA CV računovodske in fi-
nančne storitve, d.o.o., Ljubljana, Trig-
lavska 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Triglavska 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIMPRIČ VESNA, Triglav-

ska 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6897
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14459 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NACE uvozno-izvozno trgov-
sko-predelovalno podjetje, d.o.o., Mulja-
va 15, Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Muljava 15, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEVEC NACE, Muljava 15,

1234 MENGEŠ, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6898
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14460 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07440/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JURFORMA trgovina in storit-
ve, d.o.o., Ljubljana, Kamnogoriška 21

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamnogoriška 21, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUREČIČ-PANCE LIDIJA,

Klopčičeva ul. 4, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 5. 1990; JUREČIČ JOŽE, Klopčičeva
ul. 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6899
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14461 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07453/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: I.C.M. inženiring za opremlja-
nje vseh vrst objektov, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 31, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILIĆ MIRKA, Bratovševa

ploščad 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:

2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6900
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14462 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EL & CO Trgovina in servis,
d.o.o., Radomlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 15, Nožice, 1235
RADOMLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIPOVŠEK JANKO, Parti-

zanska 15, 1235 RADOMLJE-NOŽICE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6901
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14463 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07461/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TGT trgovina, gostinstvo, turi-
zem, d.o.o., Stara Cerkev pri Kočevju,
Stara Cerkev 65

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stara Cerkev pri Kočevju 65,
1332 STARA CERKEV

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUTIČ SAVO, Gorenje 54,

1332 STARA CERKEV PRI KOČEVJU, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1990; PRAZNIK SLAVKO, Kidričeva
9, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-6902
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14464 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZMAJČEK podjetje poučeva-
nje, trgovina, zastopstvo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rašiška 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORŠ LOVRO, Raši-

ška 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6903
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14465 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M & T COMPANY trgovska, pro-
izvodna in storitvena dejavnost, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Brdo 11, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUŽNIČ MATJAŽ, Cesta na

Brdo 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 5.
1990; ŠEME TOMISLAV, Tržaška 39, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 30. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6904
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14466 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/07739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ČUK-ŠPORT Podjetje za šport-
no dejavnost, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Učakar 14, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUK IVAN, Bratov Učakar

14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6905
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14467 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08125/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DIMEC trgovina, storitve in po-
sredništvo, d.o.o., Štefanova 25, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štefanova 25, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIMEC ANICA, Štefanova

25, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6906
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14468 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08281/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BEND podjetje za trgovanje z
živili in neživili na drobno in debelo, po-
sredovanje in turizem, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moškričeva 40 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANDREJIĆ BRATISLAV,

Moškričeva 40 a, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6907
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14469 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ISIDEA TRADING podjetje za
proizvodnjo, marketing, trgovino ter iz-
voz in uvoz, Dergomaška 40, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dergomaška 40, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ABRAM ALBERT, Baredi-

ne 1, HRVAŠKA, ISTRA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6908
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14470 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTOŠOLA AMATER - VEVČE
d.o.o., Ljubljana, Litijska cesta 268

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Litijska cesta 268, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBEN DUŠAN, Litijska ce-

sta 268, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6909
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14471 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08550/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MERI Uvozno-izvozno podjetje
za turizem, gostinstvo in trgovino, d.o.o.,
Korinj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Korinj 25, 1303 ZAGRADEC
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: TIHLE IVANKA, Velike Lese

n.h., 1301 KRKA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 9. 1990; TIHLE PE-
TER, Velike Lese n.h., 1301 KRKA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 9.
1990; ROJINA SONJA, Porentova 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6910
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14472 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08561/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TORNADO KIRBY Mednarodni
prodajni center Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: WALVA HANDELS,

GES.M.B.H., A-9162 STRAU 70, AUSTRI-
JA, vložek: 7.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 28. 8. 1990; BRKIĆ ANTUN, Kana-
rinska 56, ZAGREB, vložek: 3.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6911
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14473 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ISKRICA d.o.o., podjetje za
knjigovodske storitve in obdelavo pod-
atkov, Marinkov trg 12, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marinkov trg 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLINŠEK MIRJANA, Ma-

rinkov trg 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6912
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14474 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08573/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EXCLUZIV COMMERCE podje-
tje za trgovino, proizvodnjo in svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, Resljeva 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Resljeva 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KODERMAC PETER, Kid-

ričeva 29/c, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6913
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14475 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08582/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TIPDEKS Trgovinska in proiz-
vodna dejavnost, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savska c. 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STEINER JANEZ, Emon-

ska 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6914
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14476 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08583/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: B.L.X. izvoz-uvoz, posredova-
nje, raziskave, organiza- cijske, knjigo-
vodske in administrativne storitve,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jesenkova 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREŽELJ BRANKA, Gorki-

čeva 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6915
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14477 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOSEC Podjetje za gostinsko,
trgovinsko, proizvodno, vzdrževalno in
izvozno-uvozno dejavnost, d.o.o., Ig pri
Ljubljani, Visoko 120

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Visoko 120, 1292 IG PRI LJU-
BLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSEC FRANC, Podlub-

nik 154, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3.
1990; ŠUŠTERŠIČ SONJA, Brilejeva 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
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gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6916
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14478 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/08586/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STIRLING Podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve, Ribnica, Le-
povče 23, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lepovče 23, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAJK ALJOŠA, Ponikve 53,

1312 VIDEM DOBREPOLJE, vložek:
1.600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 2.
1994; BLATNIK TONE, Nad mlini 7, 8000
NOVO MESTO, vložek: 200,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 18. 2. 1994; KORES RO-
BERT, Ruska 13, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6917
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14479 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08592/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOBER Trgovina, import-expo-
rt, d.o.o., Koščeva 2, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koščeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.095,80 Sit
Ustanovitelji: BIRTIČ IGOR, Koščeva 2,

1210 LJUBLJANA, vložek: 1.047,90 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 6. 1990; GULTE-
KIN ISA, Sidilklikucokoba Kirsehir, TURČI-
JA, vložek: 1.047,90 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 18. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6918
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14480 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08597/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARKO podjetje za trgovino in
promet, d.o.o., Trzin, Mlakarjeva 30

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mlakarjeva 30, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUKOVEC MARKO, Mla-

karjeva 30, 1236 TRZIN, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 7. 1990; BU-
KOVEC ŠTEFKA, Mlakarjeva 30, 1236 TR-
ZIN, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 10. 7. 1990; BUKOVEC MITJA, Mla-
karjeva 30, 1236 TRZIN, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6919
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14481 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08598/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LARISA podjetje za trgovino,
gostinstvo in proizvodnjo, d.o.o., Ljub-
ljana, Mačkov kot 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mačkov kot 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLAVAČ BOJAN, Mačkov

kot 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 8. 1990; GLA-
VAČ JOŽE, Mačkov kot 1, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 21. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6920
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14482 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CIMERMAN Trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana, Kašeljska 144

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kašeljska 144, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIMERMAN TJAŠA, Kaše-

ljska 144, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6921
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14483 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LAJČI proizvodnja, trgovina in
zastopstva, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradnikovih brigad 10, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIGUT LUDVIK, Plešivica

107, 1357 NOTRANJE GORICE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6922
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14484 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08609/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARKA CO d.o.o., Ljubljana, pro-
izvodnja, kooperacija, trgovina na debe-
lo in drobno, uvoz-izvoz

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Viška cesta 22, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DELALIĆ BESIMA, Abra-

mova 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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160,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1990; DUNDOVIĆ ŽELJKO, Gosposvetska
13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1990; GOLOB
STANISLAV, Tineta Zajca 8, 1234 MEN-
GEŠ, vložek: 320,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 10. 1990; KOVAČEC VANDA, Ce-
lovška 142, 1000 LJUBLJANA, vložek:
260,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1990; ŠEGA IVAN, Dolenjska cesta 45 d,
1000 LJUBLJANA, vložek: 320,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 10. 1990; ZABUKO-
VEC JELENA, Hranilniška 6, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 220,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6923
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14485 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEDEN trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Chengdujska 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDEN MARIJA, Cheng-

dujska 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 8.
1990; FERKO DRAGO, Chengdujska 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6924
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14486 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOYA Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Peričeva 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Peričeva 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: WOLFAND BOŽIDAR, Pe-
ričeva 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 8.
1990; BANIČ HELENA, Peričeva 7, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 27. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6925
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14487 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08614/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DIAMOND COMPANY Medna-
rodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Canka-
rjeva 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PANGOS ANDREA, Dui-

no-Aurisina Cave 79/N, TRST, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 8.
1990; GRUDEN MARCO, Via Damiano Chi-
esa N. 16, TRST, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6926
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14488 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08618/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ADIGE proizvodnja, trgovina, in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Slomškova 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slomškova 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUBELE RUGGERIO, Via

Bonfadio 16, VERONA, vložek: 680,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 9. 1990; RUBELE
RODOLFO, Via Bonfadio 16, VERONA, vlo-
žek: 660,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 9.
1990; SIMČIČ MILAN, Tržaška 12, 1000
LJUBLJANA, vložek: 480,00 Sit, ne  odgo-

varja, vstop: 7. 9. 1990; KRATOCHWILL
MARKO, Slomškova 18 a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 20,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 9. 1990; KOBAL PETER, Lanišča 19,
1291 ŠKOFLJICA, vložek: 160,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6927
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14489 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08619/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŽOLNIR agencija, d.o.o., Ljub-
ljana, Ziherlova 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ziherlova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 3.900,00 Sit
Ustanovitelji: VALENTIČ RADOMIR, Po-

lanškova 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 7.
1990; AŽMAN JOŽE, Ziherlova 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.900,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 25. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6928
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14490 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TAVRUS podjetje za špedicijo
in marketing, d.o.o., Škofljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glinek 5a, 1291 ŠKOFLJICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRMAN VOJKO, Glinek

5a, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
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sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6929
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14491 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08644/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: C.S.I. CONSALTSERVIS INTE-
RNATIONAL Podjetje za investiranje in
vodenje turističnih in industrijskih obje-
ktov, svetovanje, posredovanje, inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Stari trg 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stari trg 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANKOVIČ DRAGO, Ko-

pitarjev trg 3, 1217 VODICE, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 7.
1990; MUSIČ GOJKO, Malnarjeva 51,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 7. 1990; KOCJAN
FRANCI, Gabrov trg 7, 1211 LJUBLJA-
NA-POLJE, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 13. 7. 1990; ALPE ADRIA TO-
URISTIK F. ZWITTER UND GESCHWISTER
Gesellchaft m.b.H., Arnoldstein, ARNOLD-
STEIN, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 13. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6930
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14492 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BAKLES podjetje za reklamno
dejavnost, d.o.o., Brezovica, Debevčeva
pot 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Debevčeva pot 6, 1351 BREZ-
OVICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEVSTEK IGOR, Debevče-

va pot 6, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJA-
NI, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6931
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14493 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08666/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TENEL podjetje za inženiring,
marketing, projektiranje, trgovino, gosti-
nstvo, športno rekreacijo in izobraževa-
nje, d.o.o., Kvedrova 1, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAFARIČ NATAŠA, Kved-

rova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 10. 1990;
ŠAFARIČ ALOJZ, Kvedrova 1, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 10. 1990; ŠAFARIČ ALENKA,
Kvedrova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6932
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14494 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SPČ soboslikarstvo, pleskarst-
vo, čiščenje, d.o.o., Ljubljana, Ulica bor-
cev za severno mejo 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. borcev za severno mejo 9,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRUŠELJ JADRANKA, Uli-

ca borcev za sevrno mejo 9, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 27. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6933
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14495 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08688/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FIRMA B podjetje za proizvod-
njo, inženiring, trgovino in poslovne sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Merčnikova 1a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Merčnikova 1a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREZOVAR ROŽA, Merč-

nikova 1a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 8.
1990; DEMEC BRANE, Dolenjska cesta
143, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6934
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14496 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: WEMUDO Gradbeno podjetje
d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta zmage 7, 1410 ZAGO-
RJE OB SAVI

Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: DORNIK JOŽE, Cesta Bo-

risa Kidriča 4 b, 1410 ZAGORJE OB SAVI,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 9. 1990; MUSTEDANAGIČ MUHAREM,
Podlipovica 43, 1410 ZAGORJE OB SAVI,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 9. 1990; WELTLE JOSEF, von-Thurhe-
im-Strasse 76, WEIBENHORN, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-6935
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14497 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08711/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EUROLES INTERIERI notranja
oprema in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Prvomajska 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prvomajska 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUKNAIČ PETER, Prvoma-

jska 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6936
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14498 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08720/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DATI podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marinkov trg 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINKOVIČ DUŠAN, Ma-

rinkov trg 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6937
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14499 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08733/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INKRA diskontna prodaja,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Peruzzijeva 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: INDIHAR RENATA, Spod-

nji Rudnik I/28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 9.
1990; KRAMAR NATALIJA, Peruzzijeva 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 9. 1990; KRA-
MAR PAVEL, Peruzzijeva 5, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 19. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6938
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14500 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08741/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOP MARKETING d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorjupova 34, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIPAN ROMAN, Mlakarje-

va ll a, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6939
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14501 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08744/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARTIN COMPANY trgovsko
proizvodno podjetje, import-export,
d.o.o., Ljubljana, Dolenjska c. 54/V

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska c. 54/V, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARTINOVIĆ ZORAN, Do-

lenjska c. 54/V, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6940
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14502 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08749/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BRESA-MARKETING trgovsko
podjetje, d.o.o., Savska 2, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savska 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STEINER JOŽICA, Emon-

ska 18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6941
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14503 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OLI trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Prijateljeva 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prijateljeva 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAGLER BORIS, Hauptma-

nca 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 9.
1990; ORAŽEM-LAGLER IRIS, Prijateljeva
14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-6942
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14504 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LEO export-import, gostinstvo,
trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Lju-
bljana, Šmartinska 52

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 52, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUŠTAR JANEZ, Leninov

trg 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.050,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 8. 1990; ŠUŠ-
TAR ALEŠ, Matjaževa 1, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.050,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6943
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14505 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08792/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CIRIL proizvodnja, trgovina, za-
stopanje, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta XV. divizije 226, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETERC CIRIL, Lužiškosrb-

ska 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6944
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14506 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08802/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EMMANUELLE uvozno-izvozna
trgovina na drobno d.o.o., Velika čolnar-
ska 2, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velika čolnarska 2, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURAK DAMIR, Obirska

19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 9. 1990; BU-
ZETI KORADO, Velika čolnarska 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 26. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6945
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14507 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/08817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELEKTROTEHNA PROPAGAN-
DA d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 21

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska c. 21, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 437.022,00 Sit
Ustanovitelji: ELEKTROTEHNA JUGO-

TEHNIKA, P.O., Titova 51, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 163.148,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 6. 10. 1990; ELEKTROTEHNA
ELEX, P.O., Titova 51, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 10.731,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 6. 10. 1990; ELEKTROTEHNA ELZAS,
P.O., Poljanska 25, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 184.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 10. 1990; ELEKTROTEHNA ELKOP,
P.O., Ogrlica 7, 6102 KOPER, vložek:
10.526,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 10.
1990; ELEKTROTEHNA SET, P.O., Pod
Trančo 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
68.417,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6946
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14508 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SCILA d.o.o., trgovsko podjetje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Celovška 127, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MASTNAK MARIJA, Celov-

ška 127, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 9.
1990; LEDNIK MARKO, Celovška 145 a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6947
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14509 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARČI trženje, d.o.o., Ljubljana,
Svetčeva 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Svetčeva 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 18.841.182,00 Sit
Ustanovitelji: VOŠNJAK IGOR, Svetčeva

6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 18.841.182,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6948
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14510 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08836/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AHAT d.o.o., storitve in trgo-
vina, Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgtu-
sta 96

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 9. avgusta 96, 1410
ZAGORJE OB SAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOTAR IVAN, Podkum 8,

1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 4.
1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6949
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14511 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08837/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CARINTHIA AGRAR Agroproiz-
vodnja in trgovina z živili, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška cesta 204a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CARINTHIA, D.O.O., LJU-

BLJANA, Tržaška cesta 204 a, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.020,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 8. 1990; HORVAT JANEZ,
Bijedičeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
980,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6950
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14512 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08854/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRAKT podjetje za marketing,
storitve, svetovanje in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Chengdujska 24, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK BOJAN, Perčeva

29, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 8. 1990; ŠKE-
RJANEC BIZJAK SIMONA, Chengdujska
24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6951
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14513 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FRENKY COMPANY Podjetje za
razvoj trgovine na drobno, d.o.o., Ljub-
ljana, Celovška 185

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 185, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORENEC FRANC, Čilpan

15, 8231 TREBELNO, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6952
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14514 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08863/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POLY Trgovska družba, d.o.o.,
Zelena pot 13, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zelena pot 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURNŠEK BOGDAN, Ze-

lena pot 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 10.
1990; ROMIH TURNŠEK MIRJANA, Ziher-
lova 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 10.
1990; TURENŠEK ALEŠ, Zelena pot 13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6953
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14515 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08865/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LET’S GO... Trgovsko in turistič-
no podjetje, d.o.o., Ilirska 17, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ilirska 17, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DVORŽAK NEVEN, Bianki-

nijeva 21, ZAGREB, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6954
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14516 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08867/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FALCON TRADE trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kogojeva 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: STRANJAKOVIĆ ŽELIMIR,

Kogojeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6955
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14517 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08868/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIŠNJA trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Prijateljeva 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prijateljeva 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: BAJRIČ MURIZ, Prijatelje-
va 16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6956
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14518 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08870/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HIPSO podjetje za prevoz pot-
nikov in blaga v cestnem prometu,
d.o.o., Ljubljana, Proletarska 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Proleterska 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIRCELJ BRANKO, Prole-

terska 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6957
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14519 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08874/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HIGH-TEC Podjetje za zastop-
stvo in trgovino Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Gmajni 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROBAS MOJCA, Vrečkova

3, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6958
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14520 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GLOREX podjetje za proizvod-
njo usnjene galanterije in trgovino
d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 3. septembra 5, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČAVŽ VLASTA, Ul. 3. sep-

tembra 5, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 9.
1990; ČAVŽ ZDENE, Ul. 3. septembra 5,
1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6959
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14521 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DIOMED gostinstvo, trgovina,
gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.500,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ MILAN, Dolenjska

53, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 9. 1990; SLADIČ
KATJA, Bjedičeva 12, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 9. 1990; SLADIČ STANKO, Bjedičeva
12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 9. 1990; ŽNIDA-
RŠIČ NATAŠA, Glinškova ploščad 5, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 9. 1990; TOMAŠ JOŽE,
Cesta XXX/12a, 1211 LJUBLJANA-POLJE,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6960
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14522 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08898/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ADVENT trgovsko proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Martina Krpa-
na 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Martina Krpana 3, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRICELJ GOETZ TOMAŽ,

Marinkov trg 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6961
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14523 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08906/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOMET odjetje za marketing,
trgovinsko, zunanje- trgovinski promet
in posredništvo Ljubljana, d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 25, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ETEROVIČ IVAN, Na Koro-

šci 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 10. 1990;
KONIČ MARJAN, Škofjeloška 12, 1215
MEDVODE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 17. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6962
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14524 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ORSA d.o.o., uvozno podjetje
za posredništvo in trgovino, Česnikova
14, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Česnikova 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.600,00 Sit
Ustanovitelji: OREL SAMO, Česnikova

14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6963
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14525 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIKO PROM trgovina na debe-
lo in drobno, d.o.o., Zaloška 303, Ljub-
ljana Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška 303, 1260 LJUBLJA-
NA-POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETROVIĆ MILINKO, Za-

loška 303, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6964
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14526 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08940/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRIE trgovinska dejavnost,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 481, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERHAR ANTON, Celov-

ška 481, 1000 LJUBLJANA, vložek:

2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6965
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14527 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08950/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NEPTUN proizvodnja, trgovina
in zastopstva, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 116, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOJAK VLADIMIR, Spodnji

Rudnik I/47, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 9.
1990; CRNADAK RATKO, Siemens Stras-
se 23 a, BONN, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6966
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14528 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08967/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELTRA d.o.o., podjetje za rav-
zoj in proizvodnjo elektronskih naprav,
inženiring in trgovino, Stegne 7, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 70.000,00 Sit
Ustanovitelji: ISKRA ELEKTROOPTIKA

D.D., Stegne 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
16.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 7.
1990; INEL D.O.O., Stegne 7, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 17.500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 19. 7. 1990; GLIHA GREGOR,
Ulica bratov Babnik 20, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 18.200,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 19. 7. 1990; ŠROT FRANC, Ulica bra-
tov Babnik 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
7.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 7.

1990; VRBIČ ZDRAVKO, Janežičeva 12,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.900,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 7. 1990; BEČI-
REVIĆ ZLATO, Marinkov trg 2, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.400,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 19. 7. 1990; DOLES FRANC,
Požarišče 56, Vnanje Gorice, 1357 NOT-
RANJE GORICE, vložek: 1.400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 7. 1990; SLAVIČEK
JOŽE, Miklošičeva 26, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 7. 1990; ZUPANČIČ TONE, Ulica bra-
tov Kastelic, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6967
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14529 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08971/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MALU 90 Trgovina in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mirka Jurce 10, 1260 LJUB-
LJANA - POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRJANEC MARKO, Mir-

ka Jurce 10, 1211 LJUBLJANA-POLJE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 9. 1990; BOGOSAVLJEVIĆ LUCIJA,
Polje cesta VI/2, 1211 LJUBLJANA-POLJE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6968
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14530 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/08977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5420474
Firma: TECKNOIMPLA podjetje za tr-

govino, uvoz in izvoz, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
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Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 190.640,00 Sit
Ustanovitelji: TEDESCHI GIUSEPPE, Via

Melegnano 19, UDINE, vložek:
114.384,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 8. 1990; TEDESCHI PIERGIORGIO,
Via Melegnano 19, UDINE, vložek:
38.128,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 8.
1990; TEDESCHI NOE LUCIA, Via Meleg-
nano 19, UDINE, vložek: 38.128,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6969
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14531 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIDO d.o.o., Export-import, Ka-
mnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornji log 10, Šmarca, 1240
KAMNIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDERGAR VIDO, Gornji

log 10, Šmarca, 1240 KAMNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6970
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14532 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08993/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRUIZA d.o.o., podjetje za
uvoz, izvoz, zastopanje ter prodajo na
drobno in debelo, Bežigrad 8, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bežigrad 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNČIČ BARBARA, Elle-

rjeva ulica 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 7.

1990; ŽBOGAR EDVARDA, Vlahovičeva 5,
1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6971
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14533 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/08995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HB-54 Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ISOVIĆ BEJTO, Gregorči-

čeva 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 8.
1990; ISOVIĆ HANKUŠA, Gregorčičeva
10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6972
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14534 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09001/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JS & COMP. Podjetje za zuna-
njo in notranjo trgovino ter transport,
Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klemenova 40, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANA JANEZ, Klemeno-

va 40, 1211 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 9.
1990; KRŽIŠNIK LJUBO, Ferberjeva 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 9. 1990; LOPAR-
NIK D. MARTIN, Klemenova 26, 1211 LJU-
BLJANA-POLJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6973
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14535 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09004/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ADICOM d.o.o., proizvodnja,
prodaja, servis, Letališka 33 Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 33, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEKIĆ NEBOJŠA, Trg ok-

tobrske revolucije 20, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 8. 1990; CEKIĆ ANA, Trg oktobrske
revolucije 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6974
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14536 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09006/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LINOLEJ d.o.o., čiščenje talnih
oblog, Ljubeljska 10, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubeljska 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PILTAVER ZVONE, Ljube-

ljska 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
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družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6975
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14537 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09009/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ACCORD trgovsko proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tomažičeva
36

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomažičeva 36, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERTOVT BRANKO, Toma-

žičeva 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 9.
1990; VESNIĆ LOJD, Titova 4, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 9. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6976
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14538 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HARVEST mednarodna trgovi-
na, proizvodnja, prevozi, gostinstvo in
turizem, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trpinčeva 96 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: HERMAN GREGOR, Trpi-

nčeva 96a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 10.
1990; ŽAN MILAN, Bohoričeva 11, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 10. 1990; DRNOVŠEK
JOŽE, Smrtnikova 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6977
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14539 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FIDELITY izvoz-uvoz in zasto-
panje, d.o.o., Ljubljana, Leninov trg 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMIČ MILENKA, Ulica Po-

horskega bataljona 69, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 10. 1990; BOHINC VLADIMIR, Leni-
nov trg 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6978
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14540 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LENNY Podjetje za trgovino,
zunanjetrgovinski promet in posredništ-
vo, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje c. VI/6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETELIN ALENKA, Polje

cesta VI/6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6979
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14541 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09041/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CONINIG Agencija, svetovanje
in inženiring, d.o.o., Vošnjakova 4, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vošnjakova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JORDAN SABINA, Vošnja-

kova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 11. 1989;
JORDAN MIRO, Vošnjakova 4, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 27. 11. 1989; JORDAN-SIMO-
NČIČ ZDENKA, Vošnjakova 4, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 11. 1989; MITIČ SINIŠA, 15 Wa-
lmer, TORONTO, ONTARIO, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6980
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14542 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09053/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOMI ELECTRONIC podjetje za
proizvodnjo, trgovino in servisiranje,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vlahovičeva 39, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHELČIČ TOMAŽ, Vlaho-

vičeva 39, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6981
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14543 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CA-SATTV Podjetje za monta-
žo, servis in trgovino, d.o.o., Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gotska 12, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠIČ LUDVIK, Gotska

12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6982
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14544 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIZA podjetje za grafično obli-
kovanje in računalniške storitve d.o.o.,
Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska cesta 2a, 1234
MENGEŠ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AŽMAN ZORAN, Kolodvor-

ska cesta 2a, 1234 MENGEŠ, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6983
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14545 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09072/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALPECOM LJUBLJANA podjet-
je za opravljanje komercialnih poslov pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šišenska c. 46, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOVORI FADIL, Novo na-

selje št. 4, UROŠEVAC, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je

registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6984
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14546 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09085/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MATTOM Trgovina, posredniš-
tvo, inženiring, proizvodnja in založništ-
vo, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 111 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KENDIČ DARKO, Kozlarje-

va pot 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6985
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14547 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09094/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RM-SLOV trgovsko in gostin-
sko podjetje, d.o.o, Domžale, Ljubljan-
ska 102

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 102, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUTAR VESNA, Želeška

cesta 12, 4260 BLED, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 5. 1992; MA-
RINČEK TOMAŽ, Igriška ulica 19, Preserje,
1235 RADOMLJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-

ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6986
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14548 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09098/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FLOREAL ADRIA Inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Kersnikova 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 12.423,20 Sit
Ustanovitelji: ZRIM MILAN, Beethovno-

va 14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 6.211,60
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 8. 1990; FLO-
REAL B.V., Dukatenburg 80, NIEUWEGE-
IN, vložek: 6.211,60 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 23. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6987
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14549 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09103/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROLEKS Roletarska dela in
ostale storitve, d.o.o., Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg svobode 30, 1420 TRBO-
VLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK MARJAN, Trg svo-

bode 30, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 9.
1990; GUČEK SLAVKO, Naselje Aleša Ka-
plje 6/b, 1430 HRASTNIK, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-6988
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14550 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09108/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TINA INTERNATIONAL podjet-
je za proizvodnjo, trgovino, uvoz-izvoz in
zastopanje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stari trg 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: OTAVNIK TINA, Jesenkova

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6989
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14551 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ICON Grafično, industrijsko in
prostorsko oblikovanje, Celovška 108,
Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 108, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRAKULIČ ALEKSANDER,

Prekorje 54, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 8.
1990; ZSUZSA RAJSLI, Prekorje 54, 3211
ŠKOFJA VAS, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 23. 8. 1990; MARIN ŽE-
LJKO, Prvomajska 35, ZENICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6990
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14552 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09132/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: APOLO trgovinska družba,
d.o.o., Logatec, Tržaška 146

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 146, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEFMAN ROBERT, Trža-

ška 51a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 9.
1990; ŽUPANIČ JASNA, Kalce 37, 1370
LOGATEC, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6991
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14553 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEDO Trgovina in storitve,
d.o.o., Rojčeva 16, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rojčeva l6, 1110 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDVED IGOR, Praprotni-

kova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6992
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14554 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09148/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JAZ IN DRUGI d.o.o., svetova-
nje na področju medčloveških odnosov,
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 62

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Učakar 62, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERTOK MARTIN, Ulica

bratov Učakar 62, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6993
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14555 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09156/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAYO podjetje za transport in
trgovino, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zavetiška 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPRIVC DANILO, Zaveti-

ška 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6994
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14556 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/09157/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LILIPUT podjetje za trgovino in
zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zavetiška 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPRIVC JADRANKA, Za-

vetiška 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-6995
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14557 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/24917/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: J/C MRAVLJA Proizvodnja, tr-
govina, storitve d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 64, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 261.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEVKA JUDITA, Bistričica

4/a, 1242 STAHOVICA, vložek:
261.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6996
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14558 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/24938/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NIAL poslovno svetovalne sto-
ritve, družba z omejeno odgovornostjo
Ljubljana, Miklošičeva 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklošičeva 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČENKO MILOJKA, Tr-

novska 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6997
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14559 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/24940/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OBSTANEK Gradbeno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Celovška
136

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 136, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAKIČ ŠEFIK, Kranjčevića

br. 7, ZENICA, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 6. 1993; MENDEŠ
PEJO, Erjavčeva 63, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 28. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-6998
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14560 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/25019/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARTA-M Podjetje za računovo-
dstvo in poslovno informatiko, d.o.o. Ste-
gne 27, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKIČ MILAN, Kajuhova

42, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 3. 1992; JAN-
KOVIĆ DARKA, Celovška 142, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 1. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-6999
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14561 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/25038/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MINNI PANTER trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Mestni log 55, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK JASMINA, Cesta v

Mestni log 55, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 10.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7000
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14562 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/25114/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DIKO Podjetje za zastopanje,
posredovanje, trgovino in marketing,
d.o.o., Ljubljana, Tesarska 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tesarska 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUTERŠEK TOMAŽ, Marti-

nova pot 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
105.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7001
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14563 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/25252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRIMARCO Trgovina d.o.o. Mi-
rje 12, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mirje 12, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIJATELJ IGNACIJ, Flan-

drova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1993; PAVEL KRISTAN, Gloharjeva 13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
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ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7002
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14564 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/25270/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: N.K.S. podjetje za ekonom-
sko-organizacijske storitve, turizem in tr-
govino d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šaranovičeva 12, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KULTERER WALTER, Vi-

colo degli scaglioni n.36, TRST, vložek:
25.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 2.
1993; CEFALI LAURA, Martiri della liberta
n.8, TRST, vložek: 25.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 5. 2. 1993; RIZZON REN-
ZO, Strada Bocca de Cal.2, GAIARINE, vlo-
žek: 25.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 2. 1993; LELIO NACMIAS, Via nazionale
n.121, TRIESTE, vložek: 25.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7003
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14565 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24877/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARGONAUTA podjetje za foto-
grafijo, marketing in trgovino d.o.o. Lju-
bljana, Ob žici 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob žici 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANC KARMEN, Kozi-

nova 5, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-

jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7004
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14566 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/24864/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HARDYCOM d.o.o., računalni-
ški inženiring, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Brinovec 3, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 137.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRDIČ STANISLAV, Cesta

na Brinovec 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
137.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7005
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14567 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24852/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IVAX KAJAK POOL Trgovina,
zastopništvo, posredništvo d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Učakar 92, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 104.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETKOVIČ KSENIJA, Ledi-

ne 14, 4280 KRANJSKA GORA, vložek:
50.960,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 11. 1992; KAJAK POOL KFT., H-6763
SZEGED TAPE, FOLYAMATOS TP.PF. HU-
NGARY, vložek: 53.040,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7006
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14568 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/24792/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HARI d.o.o., gostinstvo in turi-
zem, Ljubljana, Tavčarjeva 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tavčarjeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEHIKIĆ SAMIR, Djure

Djakovića 51, SARAJEVO, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 6.
1993; VAREŠANOVIĆ HAJRUDIN, Čičare
3, 4280 KRANJSKA GORA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7007
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14569 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24773/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PENTIUM informacijski inženi-
ring d.o.o. Kočevje,

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob Mahovniški 11, 1330 KO-
ČEVJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRZNARIĆ ANTE, Laščin-

ski Borovec 16, ZAGREB, vložek:
33.333,33 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 3.
1993; OFAK MARKO, Mestni log II/6,
1330 KOČEVJE, vložek: 33.333,33 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 3. 1993; MA-
LNAR ZVONE, Breg 24, 1332 STARA CE-
RKEV, vložek: 33.333,33 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 16. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7008
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14570 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/24753/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: BENOX podjetje za grafično
dejavnost, d.o.o. Hrastnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 1. maja 80, 8341 HRA-
STNIK

Osnovni kapital: 168.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENETEK JOŽKO, Cesta

1. maja 80, 1430 HRASTNIK, vložek:
168.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7009
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14571 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/24736/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BRATJE “ D “ Import-Export
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 104, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERAT DELIJAJ, Suhadole

15 A, 1240 KAMNIK, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7010
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14572 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/24724/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARTEITALIA trgovina, inženiri-
ng, turizem, d.o.o. Ljubljana, Linhartova
64, 61000 Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 64, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 476.432,00 Sit
Ustanovitelji: RUSCIADELLI LORIS, Via

Bonconte da Montefeltro 28, URBINO, vlo-
žek: 157.049,50 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 3. 1993; PENSALFINI SERGIO, Via Ci-
cognani 26, PESARO, vložek: 66.007,50

Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3. 1993; FI-
NARTADRIA S.R.L., Via Mameli 92, PESA-
RO, vložek: 30.318,50 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 3. 1993; DIMNIK STANISLAV,
Fabianijeva 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
223.056,50 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7011
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14573 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/24718/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5815568
Firma: BAMLINE trgovina in gostinst-

vo, d.o.o., Domžale Ljubljanska 76 A
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 76 a, 1230 DOM-

ŽALE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVBELJ MARIJA, Ljubljan-

ska 76 A, 1230 DOMŽALE, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7012
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14574 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24714/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAACLER Posredovanje v pro-
metu blaga in storitev d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 28, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.800,00 Sit
Ustanovitelji: PODOBNIK SREČKO, HO-

TOVLJE 12, 4223 POLJANE, vložek:
2.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7013
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14575 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OILGAS Podjetje za trgovino,
d.o.o., Kadrše 39, Zagorje ob Savi.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kandrše 39, 1410 ZAGORJE
OB SAVI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLEKOVEC BOJANA, Ka-

ndrše 39, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7014
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14576 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24688/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DB TRADE d.o.o., izozno-uvoz-
no podjetje za trgovino, trženje, storitve
in zastopanje, Celovška 206, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 206, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 148.000,00 Sit
Ustanovitelji: BANOVŠEK MIROSLAV,

Zoletova 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
76.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 12. 1992; SEAD DARDAGAN, Leninov
trg 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
72.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-7015
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14577 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24641/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HAJDINAJ zunanja in notranja
trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vide Pregarčeve 41, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAJDINAJ MURSEL, Vide

Pregarčeve 41, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 7.
1993; GJOKIQI MEHMED, Terstenik, GLO-
GOVAC, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 2. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7016
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14578 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NIKODEM podjetje za elektro-
niko d.o.o., Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grintovec 14, 1290 GROSUP-
LJE

Osnovni kapital: 220.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVODNIK DARKO, Grin-

tovec 14, 1290 GROSUPLJE, vložek:
220.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7017
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14579 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24669/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: COM - MAC družba za medna-
rodno trgovino, d.o.o., Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg Karla Grabeljška 1, 1360
VRHNIKA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANASTASOV ZORAN, Ne-

veška br. 22, SKOPJE MAKEDONIJA, vlo-
žek: 99.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 6. 1993; GOSTIŠA RONKO, Opekar-
ska 28, 1360 VRHNIKA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7018
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14580 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24066/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOVINA IRENA trgovina in
storitve, d.o.o., Radomlje, Cesta Rado-
meljske čete 44

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Radomeljske čete 44,
1235 RADOMLJE

Osnovni kapital: 136.700,00 Sit
Ustanovitelji: GRČAR IRENA, Cesta Ra-

domeljske čete 44, 1235 RADOMLJE, vlo-
žek: 136.700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7019
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14581 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ANEDA Družba za proizvodnjo,
trgovino in storitve Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lotričeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOTAR ANDREJ, Černeto-

va 7A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7020
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14582 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BELI JURIJ Podjetje za trgovi-
no in zastopanje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 92, 1218 KOMEN-
DA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPITAR SILVA, Glavarje-

va 92, 1218 KOMENDA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7021
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14583 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24154/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GAVITAS Proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Zagorje, Cesta 9. av-
gusta 68

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 9. avgusta 68, 1410
ZAGORJE

Osnovni kapital: 102.334,00 Sit
Ustanovitelji: SAGADIN MILAN, Cesta

zmage 17, 1410 ZAGORJE, vložek:
51.167,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 12. 1993; ANZELJC TANJA, Cesta
zmage 17, 1410 ZAGORJE, vložek:
51.167,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7022
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14618 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELSI HORT podjetje za elekt-
romontažo, reklamo, inženiring, hortiku-
lturo, projektiranje in trgovino, d.o.o.
Predgrad 39, 8342 Stari trg ob Kolpi

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Predgrad 39, 8342 STARI
TRG OB KOLPI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAŠKOVIČ PETER, Pred-

grad 39, 8342 STARI TRG OB KOLPI, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7023
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14619 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09462/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIROB d.o.o. uvoz-izvoz, trgo-
vina, marketing, propaganda, gostinst-
vo, turizem Ljubljana, Vožarski pot 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vožarski pot 8, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLATINIK MIRO, Vožarski

pot 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7024
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14620 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09475/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SUTS d.o.o. trgovina na drob-
no in debelo, svečarstvo Trbovlje, Ul. 1.
junija 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 1. junija 4, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOKLAS UROŠ, Kešeto-

vo 11/a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7025
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14621 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠAMPINJON proizvodnja in
predelava, d.o.o. Smlednik, Moše 3/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moše 3/a, 1216 SMLEDNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠENK MARJAN, Moše 3/a,

1216 SMLEDNIK, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7026
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14622 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FOTO MG fotografija, čevljar-
stvo in trgovina, d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina c. XV št. 13,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANC MATJAŽ, Rožna

dolina c. XV št. 13, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 11. 1990; ZUPANC MILOSAVLJEVIČ

GORDANA, Rožna dolina c. XV št. 13, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 11. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7027
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14623 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AMPEX proizvodnja, trgovina
in zastopstva tujih in domačih podjetij,
d.o.o., Ljubljana, Žibretova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žibertova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRETNAR-ČOP MARJETA,

Paul-Gerhardt-Allee 44, MUNCHEN, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7028
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14624 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AUTO JOSIP Podjetje za pop-
ravila in prodajo vozil, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Pečale 22, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVETKOVIČ JOSIP, Cesta

v Pečale 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7029
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14625 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09746/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MILTA inženiring, marketing,
svetovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Učakar 20, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SARIĆ SONJA, Ul. bratov

Učakar 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7030
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14626 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09752/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DIETZ trgovina, izvoz-uvoz, ra-
čunalniški inženiring d.o.o. Ljubljana Vi-
žmarje-Brod, Martinova pot 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Martinova pot 15, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIETZ MARJETA, Marinko-

va pot 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 11.
1990; DIETZ ALEKSANDER, Marinkova pot
15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7031
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14627 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09758/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SUPER B gostinsko in trgov-
sko podjetje, d.o.o. Ljubljana, Marinkov
trg 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marinkov trg 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BISTROVIČ DRAGUTIN,

Marinkov trg 13, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7032
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14628 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09776/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KROFEK podjetje za gostinst-
vo in turizem, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vegova 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORKO BOŽIDAR, Kersni-

kova 1, 1290 GROSUPLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11.
1990; SVETEK MATEJA, Kersnikova 1,
1290 GROSUPLJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7033
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14629 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09793/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROFOS Inženiring, trgovina,
turizem d.o.o. Kočevska Reka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kočevska reka 34, 1338 KO-
ČEVSKA REKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: LEGAN BRANKO, Triglav-
ska 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7034
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14630 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09812/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: G.T.I. gradbeništvo, trgovina,
inženiring ter izvoz in uvoz, d.o.o., Dole-
nja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glažuta 1, 1331 DOLENJA
VAS

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: LENASSI LADISLAV, Cesta

v mestni log 31, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 9.
1990; MILOVIČ ZORAN, Trg zbora odpos-
lancev 49/a, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 9.
1990; STEKIČ NENAD, Kidričeva 9, 1330
KOČEVJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 29. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7035
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14631 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELTONIN Trgovina na debelo
in drobno d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Teslova 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUVANČIČ ANTON, Teslo-

va 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7036
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14632 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09821/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AŽUR turizem, inženiring, pri-
reditve, d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklošičeva 38, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOSTER ALOJZ, Ulica 29.

herc. divizije 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7037
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14633 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09826/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŽAKI prevozi in trgovina, d.o.o.,
Brilejeva 2, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAČIČ ŽARKO, Brilejeva

2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7038
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14634 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09851/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FLIP podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o. Radomlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zg. Jarše 34, 1235 RADOM-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMBERGER STANE,

Zg. Jarše 34, 1235 RADOMLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7039
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14635 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09852/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOVČE & GOSLER Podjetje za
prodajo in montažo sanitarne in ogreva-
lne opreme in gostinstvo, Ljubljana,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Komelj 30, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 35.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVČE ANTON, Zalog 12,

6230 POSTOJNA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 10. 1990; HERZIG
HELMUT, ., BAD SAUERBRUNN, vložek:
32.900,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 10. 1990; GOSLER HELMUT, Konrad-
pollstrasse 15, BAD VOSLAU, vložek:
1.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7040
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14636 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LENKA Gostinsko turistično tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vilharjeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZIDAR LENKA, Reboljeva

10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 9. 1990; ZI-
DAR FRANC, Reboljeva 10, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 5. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7041
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14637 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09866/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FLY MARK d.o.o. Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in marketing

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta XV. divizije 160, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLOBASA JERNEJ, Zasa-

vska cesta 16, 8280 BRESTANICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7042
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14638 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FAST CAR Podjetje za rent a
car, trgovino in posredništvo d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška cesta 32, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LONČARIČ JOSIP, Vlaho-

vičeva 39, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 11.
1990; WANG XUEMEI, Vlahovičeva 39,
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1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7043
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14639 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09903/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SPIN 2000 Trgovsko podjetje,
Medvode, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Svetje 22, 1215 ME-
DVODE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLAJNAR VESNA, Pot na

Polje 32, 4290 PRISTAVA PRI TRŽIČU, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7044
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14640 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09957/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARCANA trgovina in svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, Reber 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reber 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOČEVAR JERNEJ, Reber

15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 11. 1990;
JEVTIČ VOJA, Kajuhova 42, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 16. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik

gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7045
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14641 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09958/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KARTON Podjetje za izdelavo
kartonaže, grafiko in trgovino d.o.o. Lju-
bljana, Titova 131

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 131, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: RENKO TINE, Slomškova

11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.050,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 12. 1990;
ŠEST BOGO, Posavskega 20, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.050,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 3. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7046
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14642 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09970/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M-RING kompleksni informaci-
jski inženiring in svetovanje d.o.o. Ljub-
ljana Tržaška 34, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 34, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KIKELJ MIRO, Tržaška 41,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.800,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 12. 1990; POD-
LIPNIK POLONCA, Prušnikova 89, 1000
LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 15. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7047
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14643 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MOČ Prireditve, promocije, tu-
rizem, d.o.o., Ljubljana, Langusova 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Langusova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNE MOJCA, Ažmano-

va 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7048
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14644 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10001/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MELOK avtoservis in trgovina z
avtomobilskimi rezervnimi deli ter avto-
materialom d.o.o., Prelog 39, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prelog 39, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVIČ ALOJZ, Prelog 39,

1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7049
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14645 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DONDO Podjetje za pripravo
živil, trgovino in turizem, d.o.o. Trbovlje,
Gabersko 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Gabrsko 12, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DORNIK RUDI, Trg revolu-

cije 9, 1420 TRBOVLJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7050
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14646 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROSTYLE Podjetje za trgovi-
no, posredništvo, zastopanje, iz-
voz-uvoz, Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Likozarjeva 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽMAVC BOJAN, Bena Zu-

pančiča 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12.
1990; ŽMAVC FRANCI, Bena Zupančiča 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7051
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14647 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10039/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SANY d.o.o. Družba za trženje
in marketing, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Drenikova 32, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: MUSTAVAR STANKO, Tr-

žaška 35, 1111 LJUBLJANA, vložek:
1.050,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 10.
1990; REPIČ BOŽENA, Celovška c. 108,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.050,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7052
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14648 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HIDRIA TRADING Trgovsko
podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slomškova 12 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: GNEZDA VLADIMIR, Niko-

laja Pirnata 10, 5280 IDRIJA, vložek:
300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12.
1990; KRAPŠ-REJC ANDREJKA, Županči-
čeva 11, 5280 IDRIJA, vložek: 300,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1990; KO-
GEJ RAFAEL, Grilčeva 35, 5280 IDRIJA,
vložek: 300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1990; LAPAJNE DUŠAN, Gorska
pot 26, 5280 IDRIJA, vložek: 300,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1990; PE-
TEK GORAN, IX. KORPUS, 5280 IDRIJA,
vložek: 300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1990; SVETLIK EDVARD, Grilčeva
32, 5280 IDRIJA, vložek: 300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 12. 1990; ZAJC FRA-
NC, Prelovčeva 1, 5280 IDRIJA, vložek:
300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7053
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14649 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HYPOCRATIS MEDICUS Zdrav-
stveno svetovanje, zastopstvo in trgovi-
na d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 166, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POŽENEL ANDREJA, Ne-

ubergerjeva 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:

2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7054
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14650 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10316/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SHIRA Mednarodna trgovina in
zastopstvo, d.o.o., Smrtnikova 5, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smrtnikova 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BORZATTA SIMEON, Sm-

rtnikova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 2.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7055
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14651 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NOVAKTIV podjetje za proizvo-
dnjo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 2, 1381 RAKEK
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAVRIČ DIMITRIJ, Levsti-

kova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7056
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14652 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10341/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DEA d.o.o., Ljubljana, Stegne
19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UKSHIN HOTI, Velika Kru-

ša, ORAHOVAC, vložek: 620,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 29. 4. 1991; BAIRAMI FA-
DIL, Kettejeva 12, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 460,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 12. 1990; BESLIM ELSHANI, Ul. Emin
Duraku 20, SUVA REKA, vložek: 460,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 4. 1991; RE-
XHEP HOTI, Velika Kruša, ORAHOVAC, vlo-
žek: 460,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7057
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14653 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5854652
Firma: QUALITAS d.o.o., Podjetje za

storitvene dejavnosti in posredovanje,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ellerjeva 16, 1117 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRUŠLIN ROLAND, Sre-

miška cesta 3, 8270 KRŠKO, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 9.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7058
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14654 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10345/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FIKOM export-import, podjetje
za trgovinsko dejavnost, d.o.o., Verd
114, Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Verd 114, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽITNIK ALOJZ, Komanda-

nta Staneta 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7059

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 1999/14655 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MATE ELEKTRO d.o.o. Trgovi-
na na veliko in malo Titova 393, Ljublja-
na-Črnuče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 393, 1231 LJUBLJA-
NA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 2.001,00 Sit
Ustanovitelji: MATE d.o.o., podjetje za

marketing, tehnologijo in inženiring, Titova
393, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek:
1.020,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
1990; LAZAR BOJAN, Goce Delčeva 42,
1000 LJUBLJANA, vložek: 327,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 12. 1990; OSRED-
KAR BRANE, Leninov trg 2, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 327,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 12. 1990; ŽUPANČIČ BOJAN,
Gorjupova 35, 1000 LJUBLJANA, vložek:
327,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
901.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7060
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14656 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10375/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DODEM export import d.o.o.
Stara Vrhnika 149

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stara Vrhnika 149, 1360 VR-
HNIKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALAVAŠIČ RUDI, Stara

Vrhnika 149, 1360 VRHNIKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7061
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14657 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SIGY Trgovina, projektiranje,
oblikovanje, d.o.o. Ljubljana, Hafnarje-
va 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hafnarjeva 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRECELJNIK DRAGICA,

Hafnerjeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12.
1990.

Sr-7062
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14658 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OGVOT organizacija, gradbe-
na dela, vzdrževanje, obnovitvena dela,
turistične usluge, gostinske usluge, pro-
daja na debelo in drobno d.o.o. Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Herši 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROSEN JOŽE, Na Herši

12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 1457

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7063
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14659 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10410/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BRDNIK trgovina, gostinstvo,
storitve, d.o.o., Ljubljana, Celovška 269

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 269, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRDNIK IVAN, Celovška

269, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7064
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14660 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10418/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MA & MA podjetje za trgovino
na veliko in malo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska c. 421, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HODNIK MARKO, Dole-

njska c. 421, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 11.
1990; HODNIK MATEJA, Dolenjska c. 421,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7065
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14661 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10441/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INVEST projektiranje, inženiri-
ng in trgovina, d.o.o. Domžale, Ljubljan-
ska 103

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 103, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URANKAR JOŽE, Vinje 3,

1251 MORAVČE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7066
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14662 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIRAKEL podjetje za prevaja-
nje, oblikovanje in svetovanje, Ljublja-
na, Rožna dolina V/35

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina V/35, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GERZINIČ CVETKO IRE-

NA, Rožna dolina V/35, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7067
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14663 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: I K T Inženiring krmilne tehni-
ke, d.o.o. Ljubljana, Športna 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Športna 20, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ ANDRAŽ, Špo-

rtna 20, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7068
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14664 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10502/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: COMPRO proizvodnja, trgovi-
na, zastopstvo tujih firm, konsignacija,
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Opekarska št. 49, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: COMPRO Hard und Soft-

ware Handels Ges.m.b.H., Rossentaler St-
rasse 189, KLAGENFURT, vložek:
90.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 10. 1990; JAGODIČ MARKO, Tržaška
51 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7069
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14665 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10504/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LJUBLJANSKI VRH podjetje za
odkup in predelavo lesa d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradišče 1, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 12.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽITKO ALOJZ, Verd 15,

1360 VRHNIKA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 12. 1990; FURLAN
MARKO, Verd 35, 1360 VRHNIKA, vložek:
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2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 12.
1990; MESEC TOMAŽ, Stara Vrhnika 18,
1360 VRHNIKA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 12. 1990; SUSMAN
JANEZ, Mirke 4, 1360 VRHNIKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 12.
1990; STRŽINAR JANEZ, Voljčeva 13,
1360 VRHNIKA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 12. 1990; STRŽINAR
JAKOB, Gradišče 1, 1360 VRHNIKA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7070
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14666 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10516/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: A BAR Podjetje za gostinstvo
in trgovino na debelo d.o.o., Pregljev trg
13, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pregljev trg 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEZJAK RAJKO, Leninov

trg 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7071
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14667 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10519/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: T R Y Trgovinsko in turistično
podjetje d.o.o. Domžale, V. Vlahoviča 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V. Vlahoviča 11, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSANOVIČ NIKO, Veljka

Vlahoviča 11, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12.

1990; KOKALJ FRANC, Čokova 1, 6320
PORTOROŽ, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 21. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7072
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14668 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10525/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GVARDO Trgovsko podjetje
d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 152

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GVARDJANČIČ MARJAN,

Ul. Hercegovske divizije 4, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 6. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7073
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14669 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PANDA trgovina d.o.o. Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob studencu 21, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAJIČ JADRAN, Ob stude-

ncu 21, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1990; PAJIČ JELKA, Ob studencu 21,
1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7074
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14670 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIBIM podjetje za ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve,
d.o.o., Ljubljana, Kogojeva 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kogejeva 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.990,00 Sit
Ustanovitelji: VERGINC BISERKA, Ko-

gojeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.990,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7075
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14671 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELMARK d.o.o. Podjetje za av-
toelektriko, trgovino, zastopanje in pro-
izvodnjo, Dol pri Hrastniku

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slatno 13, 1431 DOL PRI HRA-
STNIKU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ DEJAN, Pod Kojzi-

co 2, 3272 RIMSKE TOPLICE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7076
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14672 z dne 24. 12.
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1999 pod št. vložka 1/10550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FAVORIT Podjetje za vzgojo in
izobraževanje voznikov, d.o.o., Ljublja-
na, Celovška 111

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 111, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LJUBIJANKIĆ KASIM, Zg.

Pirniče 91/g, 1215 MEDVODE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1990; BEGIČ MIRALEM, Ljubljanska 84,
1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7077
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14673 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERCOM Trgovina in proiz-
vodnja, p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Vošnjakova 5/I, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRHAR ZVONE, Trg ko-

mandanta Staneta 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ostalo, vstop: 21. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7078
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14674 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DIANA d.o.o., podjetje za lov, ri-
bolov in turizem Ljubljana, Petrovičeva 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petrovičeva 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETEK STANISLAV, Petro-

vičeva 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7079
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14675 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRAJSTAR proizvodno, trgov-
sko in posredniško podjetje, Ljubljana
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana Polje št. 1b, 1260
LJUBLJANA - POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRAJSTAREVIĆ SLOBO-

DAN, Polje 1 b, 1260 LJUBLJANA-POLJE,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7080
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14676 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/10156/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: WEST COMPANY Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mokrška 38, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SADIKOVIČ MEHMED,

Bratovševa ploščad 34, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; KUNIČ DARKO, Mokrška
38, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7081
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14677 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09669/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RULET Avto šola, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kašeljska 48, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEJČIČ ŽARKO, Kašeljska

48, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7082
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14678 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/09703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIKOS Proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Vodnikovo naselje 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikovo naselje 2, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDENŠEK IVO, Vodniko-

vo naselje 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7083
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14679 z dne 24. 12.
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1999 pod št. vložka 1/10470/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEUTA gradbeništvo, trgovina,
inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta dveh cesarjev 393,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUŠITI DŽAFER, Cesta

dveh cesarjev 104/v, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7084
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14683 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/15140/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VELST d.o.o. Ljubljana, podjet-
je za računalniški inženiring, aplikacije,
projektiranje in svetovanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vidergarjeva 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELIĆ JOSIP, Vidergarjeva

6, 1261 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 1. 1992; STARC
MARJAN, Hudovernikova 13, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7085
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14684 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/15186/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DAVID MARC trgovina na de-
belo in drobno, uvoz, izvoz, turizem in
svetovanje d.o.o., Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 8/b, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKOPIČ VLADIMIR, Parti-

zanska 8/b, 1270 LITIJA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1991;
JAKOPIČ MARIJA, Partizanska 8/b, 1270
LITIJA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7086
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14685 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/15192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OKULUS Servis, trgovina, za-
stopstvo d.o.o., Ljubljana, Fabianijeva
35

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Fabianijeva 35, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUBEJ NIKOLAJ FRANJO,

Fabijanijeva 35, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7087
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14686 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/15209/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MISTR Podjetje za prodajo, vz-
drževanje in popravilo motornih vozil in
dvokoles, d.o.o., Ljubljana, Dražgoška
30

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dražgoška 30, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRAJNAR MILAN, Draž-

goška 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7088
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14687 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/15239/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5566215
Firma: MEINDO PREIS Podjetje za me-

hanske in defektoskopske preiskave
d.o.o. Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bukovčeva 13, 1230 VIR PRI
DOMŽALAH

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKARJA AMALIJA, Bukov-

čeva 13, 1230 VIR PRI DOMŽALAH, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 11. 1991; ŠKARJA ZVONE, Bukovče-
vaa 13, 1230 VIR PRI DOMŽALAH, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 11.
1991; ŠKARJA SONJA, Bukovčeva 13,
1230 VIR PRI DOMŽALAH, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1.
1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7089
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14688 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/15243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: B-CONSUM Trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šlosarjeva 8, 1117 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAKŠE LEON, Šlosarjeva

8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.600,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 13. 12. 1991; BAK-
ŠE BOŽA, Brilejeva 16, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7090
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14689 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/15250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FOJKAR podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o. Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brodarska 13, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FOJKAR IVAN, Brodarska

št. 13, 1270 LITIJA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7091
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14690 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/15266/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARENA International Agency
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 25, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.483.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRMEK JAKA, Pšenična

Polica 17, 4207 CERKLJE NA GORE-
NJSKEM, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 19. 2. 1992; ATANASSOV
ILKO, Pšenična polica 17, 4207 CERKLJE
NA GORENJSKEM, vložek: 1.475.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7092
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14691 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/15282/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RAVAN Trgovina, proizvodnja
in storitve d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nedohova 10, 1210 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČARMAN STANISLAV, Ne-

dohova 10, 1210 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 1.
1992; ČARMAN SIMONA, Nedohova 10,
1210 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7093
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14692 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/15293/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5582997
Firma: PIRNAT & CO. d.o.o., trgovina,

poslovne storitve, Vrhnika, Bevke 12
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bevke 12, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRNAT ANDREJ, Bevke

12, 1360 VRHNIKA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7094
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14693 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/15300/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MF Proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Za partizanskim domom 1,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJC PAVEL, Za partiza-

nskim domom 1, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7095
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14694 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/15337/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTO-STONE d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino živilskih in neži-
vilskih proizvodov, marketing, storitve in
zunanjo trgovino Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob Studencu 6, 1260 LJUB-
LJANA-POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANČAR STANE, Ob stu-

dencu 6, 1260 LJUBLJANA POLJE, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7096
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14695 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/15352/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JL & P Trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o., Gorenjska c. 61, Ribni-
ca

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorenjska c. 61, 1310 RIBNI-
CA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRKER JANEZ, Gorenjska

c. 61, 1310 RIBNICA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1991;
PIRKER LJUBINKA, Gorenjska c. 61, 1310
RIBNICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 14. 12. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7097
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14696 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/15358/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARCO POLO Gostinsko turi-
stično podjetje d.o.o., Ljubljana, Ob Lju-
bljanici 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob Ljubljanici 24, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TROPIC D.O.O., Gornji trg

20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7098
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14697 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/15391/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTOPREVOZ avtoprevozno
podjetje, d.o.o., Rakek, Vodovodna 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodovodna 6, 1381 RAKEK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOČEVAR JOŽE, Vodovo-

dna 6, 1381 RAKEK, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7099
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14698 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/15420/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DOMINO COMMERCE Trgov-
sko in gostinsko podjetje d.o.o., Vrhovci
c. XIX/5, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhovci c. XIX/5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIČ FRANC, Vrhovci c.

XIX/5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7100
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14699 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/15431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DURA podjetje za lesno obrt,
gradbeništvo in druge storitvene dejav-
nosti, d.o.o., Medenska 24, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Medenska 24, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAIŠIČ DUŠAN, Medenska

ul. 24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7101
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14700 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/15438/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: T. Y. AGENTURA Uvoz-izvoz, za-
stopstvo, konsignacija, prevozi, trgovi-
na, d.o.o., Lavrica, Srednjevaška 62,
Škofljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Srednjevaška 62, Lavrica,
1291 ŠKOFLJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRADIŠAR ANTON, Sred-

njevaška 62, Lavrica, 1291 ŠKOFLJICA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 2. 1992; GRADIŠAR YVONA, Srednje-
vaška 62, Lavrica, 1291 ŠKOFLJICA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7102
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14701 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/15465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OPTIMAS Podjetje za trgovino,
posredništvo, d.o.o., Smlednik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smlednik 17 a, 1216 SMLED-
NIK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROZMAN MARKO, Smled-

nik 17 a, 1216 SMLEDNIK, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7103
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14702 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/15480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1483692
Firma: SARAJ COMMERCE d.o.o.,

podjetje za trgovino in proizvodnjo, Lev-
stikova 2, Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Levstikova 2, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAMADANI SADIK, Levsti-

kova 2, 1270 LITIJA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 1. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7104
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14703 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/15573/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5573963
Firma: RILES Proizvodnja in trgovina,

d.o.o., Dobrova, Komanija 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Komanija 6, 1356 DOBROVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPAR IGOR, Komanija 6,

1356 DOBROVA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7105
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14704 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/15603/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KURET podjetje za proizvod-
njo in storitve, d.o.o., Bakovniška 30,
Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bakovniška 30, 1241 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 9.634,00 Sit
Ustanovitelji: KURET IZTOK, Bakovniška

30, 1241 KAMNIK, vložek: 9.634,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7106
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14705 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/15604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M-GODEC podjetje za proizvo-
dnjo, trgovino in druge storitvene dejav-
nosti d.o.o., Jevnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jevnica 57, 1281 KRESNICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GODEC METKA, Jevnica

57, 1281 KRESNICE, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 2. 1992; GO-
DEC MARKO, Jevnica 57, 1281 KRESNI-
CE, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 10. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7107
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14706 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/15684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VRABEC podjetje za proizvod-
njo, svetovanje, projektiranje trgovino in
zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Matjaževa 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALENT SREČKO, Matja-

ževa 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7108
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14707 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/15733/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELPAS d.o.o., podjetje za stori-
tve in trgovino, Cerknica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 4. maja 2, 1380 CERK-
NICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PALČIČ ANTON, C. 4. maja

2, 1380 CERKNICA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7109
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14709 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŽEP zasebno podjetje za pro-
met, usluge in proizvodnjo Ljubljana,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Herbersteinova 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KASTELIC ALEKSANDER,

Einspielerjeva 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7110
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14710 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05307/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: R.K. TRGOVINA d.o.o., podjet-
je za trgovino, turizem, gostinstvo, pos-
redništvo in zastopanje, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot k sejmišču 30, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMBERGER JANKO,

Clevelandska 29, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7111
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14711 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CAVALIERI projektiranje, obli-
kovanje in inženering d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg oktobrske revolucije 7,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIHA SIMON, Karde-

ljeva 81, 2109 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 1.
1990; STRBAD TATJANA, Kidričeva 16,
9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 1.
1990; ŽANKO ČADO, Sp. Rudnik C. I/14,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 1. 1990; NIKO-
LOSKA SNEŽANA, Serafin Kitanoski 2, OH-
RID, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7112
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14712 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05312/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RAZVOJNA AGENCIJA Podjet-
je za izdelavo razvojnih planov in prog-
ramov d.o.o., Veselova 13, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veselova 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MADŽAREVIĆ BORUT, Ve-

selova 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-

salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7113
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14713 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: R-STIK, D.O.O., podjetje za eko-
nomsko propagando, proizvodnjo in tr-
govino, Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Verje 20/a, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARKO-VEBER ROSANA,

Verje 2O/a, 1215 MEDVODE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7114
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14714 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05323/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IMPLEMENT trgovina in gosti-
nstvo, d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savska c. 33, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOČILNIKAR PIKUNIČ VE-

SNA, Kvedrova 10, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 1. 1990; PIKUNIČ MILAN, Kvedrova
10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7115
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14715 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OPS opravljanje poslovnih sto-
ritev avtomobilske stroke uvoz in izvoz,
avdio, video, računalniške...d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ RUDOLF, Brdce

29, 1431 DOL PRI HRASTNIKU, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 1.
1990; JUG RAJMUND, Ciril Metodov trg
20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7116
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14716 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05353/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTO-AGENT popravilo avto-
mobilov, odkup, prodaja rezervnih de-
lov, rent-a-car, prevoz potnikov, avtošo-
la, avto taxi, uvoz avtomobilov, zastopst-
vo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Skaručna 36, 1217 VODICE,
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERNIK JANEZ, Skaruč-

na 36, 1211 LJUBLJANA-VODICE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 1.
1990; MERNIK MARTIN, Skaručna 36,
1211 LJUBLJANA-VODICE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7117
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14717 z dne 22. 12.
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1999 pod št. vložka 1/05354/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STING trgovina na debelo in
drobno, izvoz in uvoz ter proizvodnja,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hribarjeva n.h., 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: JERALA VINCENCIJ, Hra-

še 7, 1216 SMLEDNIK, vložek: 1.050,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 9. 1992; JE-
RALA SABINA, Hraše 7, 1216 SMLEDNIK,
vložek: 1.050,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7118
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14718 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GAVIAL d.o.o. kovinska galan-
terija, Trbovlje, Sallaumines 9/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sallaumines 9/a, 1420 TRBO-
VLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEKADA AVGUST, Sallau-

mines 9/a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7119
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14719 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05357/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŽUPA COMMERC trgovsko
podjetje, d.o.o., Vrtnarska 14, Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrtnarska 14, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARSIĆ VUKOSLAV, Vrtnar-

ska 19, 1370 LOGATEC, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7120
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14720 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRODAJNI DISKONT d.o.o.,
Slape 35, Ljubljana-Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slape 35, 1260 LJUBLJA-
NA-POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HEINE JURIJ, Slape 35,

1211 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7121
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14721 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/05360/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BO & GI podjetje za gostinstvo
in turizem, d.o.o., Ljubljana,

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanska 66, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORKO BOŽIDAR, Kersni-

kova 1, 1290 GROSUPLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni

pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7122
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14722 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/21967/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HOHMARKT trgovsko storitve-
no podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hotimirova 19, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOHNJEC DUBROVKO,

Sv. Nedeljska 1, SAMOBOR, vložek:
51.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 2.
1993; ADAMOVIĆ MOMČILO, Savska 5,
ZAGREB, vložek: 39.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 2. 1993; DEMŠAR MIRAN,
Milčetova pot 19, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7123
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14723 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/21988/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FLOCTRADE Storitveno podjet-
je, d.o.o., Slomškova 11, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slomškova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLAKAR ROK, Trg na sta-

vbah 1, 1270 LITIJA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-7124
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14724 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/22005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠKRLEP trgovina in proizvod-
nja, d.o.o., Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 5, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 178.726,28 Sit
Ustanovitelji: ŠKRLEP JANEZ, Trubarje-

va 5, 1234 MENGEŠ, vložek: 178.726,28
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7125
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14725 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/22021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FEREX trgovina, storitve, ex-
port-import, d.o.o., Trbovlje, Cesta OF
24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta OF 24, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠARLAH FELIX, Cesta OF

24, 1420 TRBOVLJE, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7126
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14726 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/22026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OBUTI MAČEK & CO. podjetje
za trgovino in posredovanje d.o.o., Ra-
kek

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 29, 1381 RAKEK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Ustanovitelji: ŠUŠTERŠIČ NEVENKA,
Dolenja vas 54, 1380 CERKNICA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 2.
1993; ŠUŠTERŠIČ MARJAN, Dolenja vas
54, 1331 DOLENJA VAS, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7127
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14727 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/22091/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TASK d.o.o., Podjetje za sveto-
vanje, trženje in razvoj informacijske te-
hnologije, Šentvid pri Stični

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaboršt 9, 1296 ŠENTVID PRI
STIČNI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: OMAHEN ANTON, Zabor-

št 9, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7128
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14728 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/22092/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PARTNER TRADE podjetje za
servis, trgovino in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška cesta 222/c, 1260
LJUBLJANA POLJE

Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: LJUBI SAŠO, Agrokombi-

natska 6č, 1000 LJUBLJANA POLJE, vlo-
žek: 52.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 3. 1993; PETERKA DARKO, Zaloška
cesta 222/c, 1000 LJUBLJANA POLJE,
vložek: 52.500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 26. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7129
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14729 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/22094/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TES Kadrovske storitve in ob-
delava podatkov, d.o.o., Ljubljana, Vev-
ška c. 52

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vevška cesta 52, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SET, D.O.O., Vevška c. 52,

1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7130
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14730 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/22103/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NUCOM podjetje za inženiring,
consulting, marketing d.o.o. Ljubljana,
Primožičeva 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Primožičeva 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 104.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠESEK NUŠA, Primožičeva

1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 104.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-7131
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14731 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/22130/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: COLLECTA filatelija, numizma-
tika, minerali, starine d.o.o. Ljubljana,
Gosposvetska 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gosposvetska 10, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 131.250,00 Sit
Ustanovitelji: ROJINA MATEJ, Vojkova

87, 1000 LJUBLJANA, vložek: 65.625,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 12. 1993;
VEČERIN LUKA, Cesta 24. junija 72 a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 65.625,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 17. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7132
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14732 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/22139/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ADAMS-Ž gradbeno trgovsko
podjetje d.o.o. Dolsko

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolsko 41, 1262 DOL PRI
LJUBLJANI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETEK MILAN, Dolsko 41,

1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7133
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14733 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/22145/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SCORPION 303 d.o.o., trgovi-
na in zastopanje, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg Prekomorskih brigad 5,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČOSO DUŠAN, Tre Preko-

morskih brigad 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1992; ČOSO MATEJKA, Trg pre-
komorskih brigad 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7134
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14734 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/22155/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŽGUR - PRO produkcija glas-
benih projektov d.o.o. LJUBLJANA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Potrčeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 162.891,00 Sit
Ustanovitelji: ŽGUR DEČKO DIMITRIJ,

Potrčeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
81.445,50 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 1.
1993; ŽGUR NADA, Potrčeva 2, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 81.445,50 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7135
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14735 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/22161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ICL-COMMERCE Podjetje za
posredovanje v blagovnem prometu,
d.o.o. Ljubljana, Kvedrova 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVATH DANIJELA, Kve-

drova 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:

100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7136
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14736 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/22166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SIMBOL Turizem, storitve in za-
ložništvo d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štihova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 113.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROGAN VILI, Štihova 1,

1000 LJUBLJANA, vložek: 113.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7137
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14737 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/22174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UNIPRINT zastopanje in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 130, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ CIRIL, Nus-

dorferjeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-7138
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14738 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/22182/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOLS d.o.o., podjetje za trgo-
vino, gostinstvo in storitve Zagrje, Farč-
nikova kolonija 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Farčnikova kolonija 13, 1410
ZAGORJE

Osnovni kapital: 102.538,80 Sit
Ustanovitelji: RŽIŠNIK DUŠAN, Farčni-

kova kolonija 13, 1410 ZAGORJE, vložek:
102.538,80 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7139
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14739 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/22189/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MREŽAR podjetje za gostinst-
vo in trgovino, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prušnikova 104, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 115.700,00 Sit
Ustanovitelji: MREŽAR IRENA, Meja 2,

4211 MAVČIČE, vložek: 115.700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7140
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14740 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/22211/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AMATECO Export-import, ser-
vis strojev in aparatov, d.o.o., Ljubljana,
Krimska 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krimska 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: QUARTERO ALBINO, Ul-

menweg 14, ZUCHWILL, ŠVICA, vložek:
90.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 3.
1993; PRIJATELJ IVANA, Endliharjeva 19,
1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 29. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7141
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14741 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/22212/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CEMDONT Trgovina, proizvod-
nja, inženiring d.o.o. LJUBLJANA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žibertova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONDIĆ ČEDO, Perendija

3a, ZENICA, vložek: 25.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 22. 1. 1993; MOSTIĆ BRU-
NO, Brkića 35 a, ZENICA, vložek:
25.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 1.
1993; MOSTIĆ GORDANA, Slavka Rodića
14 b, ZENICA, vložek: 25.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 1. 1993; ŠTRBAC
DRAGAN, Staretova 15, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 25.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 22. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7142
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14742 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/22222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRISTALI podjetje za proizvo-
dnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Graška c. 46, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Ustanovitelji: DEŽELAK VLADIMIR, Gra-
ška c. 46, 1270 LITIJA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7143
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14780 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/11688/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MERPLAST proizvodno in trgo-
vsko podjetje, d.o.o., Podpeška 78,
Brezovica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podpeška 78, 1351 BREZOVI-
CA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERŠOL ALENKA, Podpe-

ška 78, 1351 BREZOVICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7144
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14781 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/11702/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRADELINK podjetje za sveto-
vanje, posredništvo uvoza in izvoza,
d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zikova ul. 1, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DJALIL USMAN, Zikova ul.

1, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
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navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7145
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14782 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/11866/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BON BINI podjetje za trgovino,
gostinstvo in transport, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina C. III št. 15/a,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZIDAR ANDREJ, Rožna do-

lina c. III št. 15/a, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7146
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14783 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12058/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AD REM proizvodno, trgovsko,
turistično gostinsko in storitveno podje-
tje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina c. IX št. 14, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAGODIČ BORIS, Vogelna

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 1. 1991; KVE-
DER MARJAN, Brilejeva 9, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 30. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7147
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14784 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12338/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RE podjetje za zunanjo in not-
ranjo trgovino, svetovanje, posredova-
nje, turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod topoli 19, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAVNIKAR EVA, Pod topoli

19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 5. 1990; RA-
VNIKAR MAJA, Pod topoli 19, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 11. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7148
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14785 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAGYAR podjetje za trgovino
in storitve d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V Kladeh 20, 1211 LJUBLJA-
NA-ŠENTVID

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAGJAR STANKO, V Kla-

deh 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7149
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14786 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOTO-NEC zastopstva in inže-
niring, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Agrokombinatska 80, 1000
ZALOG PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOTO KOTEKS TOBUS

proizvodno in trgovsko podjetje p.o., Ljub-
ljana, MIKLOŠIČEVA 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 70.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 28. 3. 1991; ENECO inženiring, za-
stopstva, d.o.o., Ljubljana, PODLIMBAR-
SKEGA 44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
25.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 3.
1991; PRAPROTNIK BRANKO, GRADNI-
KOVA 57, 4240 RADOVLJICA, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7150
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14787 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12414/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROFIT VARNOST varovanje
premoženja in fizičnih oseb, d.o.o., Hra-
stnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 1. maja 52, 1430 HRA-
STNIK

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPRIČANEC VLADO, Uli-

ca mladih borcev 2, 1430 HRASTNIK, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7151
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14788 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12421/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TIR trgovina, industrija, razvoj,
d.o.o., Dob

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Župančičeva 1, 1233 DOB
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRČAR MARJAN, Župan-

čičeva 1, 1233 DOB, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7152
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14789 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12435/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRISKO proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Kočevje, Turjaška
ul. 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Turjaška ul. 11, 1330 KOČEV-
JE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEMEN LEOPOLDINA, Ul.

heroja Marinclja 4, 1330 KOČEVJE, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 4. 1991; ŠEMEN STANISLAV, Ul. he-
roja Marinclja 4, 1330 KOČEVJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7153
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14790 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12453/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GENTOUR turistična agencija,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gosposvetska 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLENC NATALIJA, Miklo-

šičeva 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 1.
1994; GABROVŠEK ANTONIJA, Za hribom
2, 1234 TRZIN, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7154
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14791 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KALMIA trgovina in gostinstvo
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška 17, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKOVIČ TOMAŽ, Zalo-

ška 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7155
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14792 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12469/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠPENGLER trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Župančičeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zupančičeva 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKŠE MARTIN, Županči-

čeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7156
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14793 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12474/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INFOSOFT trgovsko in proiz-
vodno podjetje, d.o.o., Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska 2, 1310 RIBNI-
CA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAJC DRAGO, Kot 19,

1310 RIBNICA, vložek: 3.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 4. 1991; POGORE-
LC ANDREJ, Vinice 32, 1317 SODRAŽI-
CA, vložek: 3.200,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 18. 4. 1991; MERHAR VINKO, Gor-
nje Lepovče 1, 1310 RIBNICA, vložek:
1.600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7157
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14794 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12475/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DRAGAN KOMERC podjetje za
trgovino, zastopništvo in posredovana-
je, d.o.o., Ljubljana, Kamnoseška 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamnoseška 19, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRAGAN BILBIJA, Kamno-

seška 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7158
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14795 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12476/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5499194
Firma: HAP podjetje za nudenje stori-

tev, d.o.o. Podpeška 172, Vnanje Gori-
ce - Notranje Gorice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podpeška 172, 1357 VNANJE
GORICE-NOTRANJE GORICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VARJAČIČ VARJA, Švabi-

čeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7159
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14796 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12485/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M & G d.o.o., podjetje za turi-
zem, trgovino in storitve Rakek

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg padlih borcev 2 a, 1381
RAKEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVANOVIČ MIROSLAV,

Partizanska 18, 1381 RAKEK, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7160
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14797 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: B & T d.o.o., Ljubljana, podjet-
je za zastopanje tujih firm, zunanjo trgo-
vino, inženiring, trgovino in proizvodnjo,

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TALER DRAGAN, Leninov

trg 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7161
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14798 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12491/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: W-FLOYD d.o.o., Ljubljana,
podjetje za fotografsko dejavnost, trgo-
vino in zastopanje tujih firm

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prušnikova 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TALER DRAGAN, Leninov

trg 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 4. 1991;
DAJČ BOJAN, Prušnikova 5, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 16. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7162
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14799 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12492/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEDISENSE d.o.o., podjetje za
zastopanje tujih firm, export - import in
trgovino, Ljubljana, Kolodvorska 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRČEK MIHA, Pod vrbani

57, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 3. 1991; TRČEK
JANEZ, Pod vrbani 57, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 3. 1991; CAR PAVLE, Triglavska 33,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7163
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14800 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŽIGI d.o.o., podjetje za trgovi-
no, gostinstvo, parketarstvo, šiviljstvo,
izvoz in uvoz, Boletova 31, Ljublja-
na-Dravlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Boletova 31, 1117 LJUBJA-
NA-DRAVLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLINAR VITOMIR, Boleto-

va 31, 1117 LJUBLJANA DRAVLJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 4.
1991; LOMOVŠEK DARJA, Studenec 48b,
1211 LJUBLJANA-POLJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7164
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14801 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STAR - TECH podjetje za turi-
zem, gostinstvo, promet blaga in stori-
tev, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SCHWARTZ CHRISTIAN,

2286 Fuchsenbigl 1, AVSTRIJA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 4.
1991; SOMMER HELMUT, 2326 Lanzen-
dorf, Andreas Radl., AVSTRIJA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 4.
1991; ERWIN JUST, Marzstrasse 122/18,
DUNAJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 25. 4. 1991; PELCHLER PETER, Re-
indorfgasse 35/1, DUNAJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 4. 1991.



Stran 1472 / Št. 18 / 29. 2. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7165
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14802 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: WESTRAAL podjetje za trgovi-
no, svetovanje in vzdrževanje d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Babnik 24, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRALJ ALEKSANDER, Uli-

ca bratov Babnik 24, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 5. 1991; KRALJ JOŽEFA, Ulica bratov
Babnik 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7166
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14803 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12504/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5489865
Firma: ATMOSPHERE Podjetje za turi-

zem, gostinstvo in trgovino, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLADIČ KATICA, Bijediče-

va 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 10. 1994;
MOKRANJAC BRANISLAV, Majaronova 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7167
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14804 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12519/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ISYSTEM trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEROVŠEK ALJOŠA, VER-

JE 31A, 1215 MEDVODE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 10.
1990; KINDERMANN HELMUT, MULLER
DACHAU WEG 2, DACHAU, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7168
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14805 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MONTOWA podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in svetovanje d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova 27, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: J0VANOVIČ ALEKSAN-

DER, UKMARJEVA 14, 6320 LUCIJA PRI
PORTOROŽU, vložek: 1.900,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 1. 10. 1990; LADIČ MOJ-
CA, TRŽAŠKA 121, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7169
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14806 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12521/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OMNIS d.o.o., podjetje za sve-
tovanje in storitve, Ljubljana, Celovška
99/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 99/a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDVEŠEK MIRO, POD-

LIMBARSKEGA 36, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 1. 1991; ZUPANČIČ TATJANA, MEST-
NE NJIVE 10, 8000 NOVO MESTO, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7170
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14807 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRISPAN import-export, trgovi-
na na debelo in drobno, posredništvo,
komisijski posli na področju prometa
blaga... d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 16, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREGLEJ JASNA, LOG 1,

1430 HRASTNIK, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 12. 1990; ZUPIN ELI-
GIO, SANTA BARBARA 37, MUGGIA, TRI-
ESTE, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 21. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-7171
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14808 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RIF d.o.o., podjetje za izvaja-
nje storitvene dejavnosti, Langusova 8,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Langusova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽABKAR LIDIJA, Trubarje-

va 51, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 4. 1991; BLA-
ŽEVIČ BLAŽENKA, Bratov Učakar 94, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.600,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 26. 4. 1991; VOLF MARI-
JA, Archinetova 13, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 4. 1991; KOSIČ MIRJANA, Pot na Fu-
žine 51, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 4.
1991; MALENŠEK-NEŠKOVIČ ANA, Bra-
tov Učakar 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7172
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14809 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12526/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MISIGRE podjetje za organiza-
cijo športnih, kulturno- političnih in ša-
hovskih prireditev, d.o.o., Ljubljana, Be-
lokranjska 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Belokranjska 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIPIČ KAREL, Topniška 45,

1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7173
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14810 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12528/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JEGER proizvodnja, storitve in
trgovina, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goričica 4, 1230 IHAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEGER JOSIP, NOVOSA-

DSKA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7174
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14811 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PTSC podjetje za posredova-
nje, trgovanje in svetovanje, d.o.o. Ljub-
ljana, Gerbičeva 51 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gerbičeva 51 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSVALD LIDIJA, JURJEVI-

CA 51A, 1310 RIBNICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7175
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14812 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOVINA PETER PAN d.o.o.,
podjetje za marketing in trgovino Ljub-
ljana, Linhartova 40

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 40, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODGORŠEK MATJAŽ,

Vurnikova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7176
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14813 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12581/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CMI d.o.o., center za medicin-
ski inženiring, Vrhnika, Betajnova 44

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Betajnova 44, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREBIL JANEZ, Betajnova

44, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7177
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14814 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12586/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGRA proizvodno trgovsko
podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cigaletova 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIJIĆ ANICA, Svetozara Mi-

letiča 53, NOVI SAD, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper



Stran 1474 / Št. 18 / 29. 2. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7178
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14815 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12597/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARK BOGDAN INTERNATIO-
NAL d.o.o., podjetje za proizvodnjo, sto-
ritve, notranjo in zunanjo trgovino, Ljub-
ljana, Komenskega 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Komenskega 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARK D.O.O., Komenske-

ga 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 3. 1991; BOG-
DAN INTERNATIONAL INC., 33 Beach St-
reet Manchester, ZDA 01944, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7179
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14816 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12600/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: YONI trgovina, izvoz in uvoz
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod hribom 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEJOVIĆ JOŽICA, Pod hri-

bom 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7180
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14817 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12609/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SCREEN reklame, vizualne ko-
munikacije in storitve, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Jami 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODOPIVEC-JAMŠEK

BREDA, Prešernova 14, 4240 RADOVLJI-
CA, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 21. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7181
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14818 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12633/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JAMIBE svetovanje-marketi-
ng-trgovina, d.o.o., Ljubljana, Kongresni
trg 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kongresni trg 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEVČIČ KODRIČ JADRA-

NKA, Bratovševa pl. 22, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 14. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7182
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14819 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12655/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EXERT HIT podjetje za trgovi-
no, audio video inženiring, gostinstvo in
turizem, zastopanje, posredovanje, uvoz
in izvoz, d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jurčičeva 1, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERIN EDVARD, Tunjiška

c. 9/a, 1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7183
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14820 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12674/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PAC proizvodno in trgovsko
podjetje export - import d.o.o., Cerkni-
ca, Gerbičeva 32

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gerbičeva 32, 1380 CERKNI-
CA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVBELJ PETER, Gerbiče-

va 32, 1380 CERKNICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7184
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14821 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REALGAR import-import d.o.o.,
Ljubljana, Šišenska 21

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šišenska 21, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAKAROVIČ GORAZD,

ML., Šišenska 21, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 5. 1990; LAVRENČIČ KLAUDIO, F. Se-
vero 16, TRST, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7185
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14822 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12682/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VEBRA Podjetje za proizvod-
njo, export in import; živil in neživilskih
izdelkov in opreme ter opravljanje dru-
gih poslovnih storitev d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leskoškova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRAVNIČAR VELJKO, DO-

LENJSKA CESTA 60, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7186
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14823 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POLUXY trgovsko, proizvodno
in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Žibertova 30

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žibertova 30, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLAJNKO MIRAN, ME-

TELKOVA 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 6.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7187
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14824 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IN-NOVA podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Litijska 51

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Litijska 51, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 250.000,00 Sit
Ustanovitelji: IN-NOVA Podjetje za reali-

zacijo in plasman inovacij d.o.o., POT K
IGRIŠČU 15, RIJEKA, vložek: 250.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7188
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14825 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRAVA d.o.o., kmetijstvo, živi-
noreja, proizvodnja, gostinstvo, turizem,
trgovina, komerciala, zunanja trgovina...
Ljubljana, Robova 2b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Robbova 2b, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUK DUŠAN, Ravni dol 3,

1317 SODRAŽICA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7189
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14826 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12733/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JAZZ ART podjetje za marketi-
ng in propagando d.o.o., Ljubljana, Pre-
šernova 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAPIČ ZDRAVKO, PREŠE-

RNOVA 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 5.
1991; PAPIČ ANDREJA, PREŠERNOVA 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7190
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14827 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRUTAMORA Ljubljana, d.o.o.,
podjetje za gostinstvo, turizem, trgovi-
no, šport, rekreacijo, zunanjo trgovino,
projektiranje, inženiring

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 132, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOST-SISTEMI d.o.o., TR-

ŽAŠKA 132, 1000 LJUBLJANA, vložek:
6.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 5.
1991; ZORNIK MILAN, CELOVŠKA 149,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.600,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7191
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14828 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12744/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HERBEX podjetje za proizvod-
njo in promet pomožnih zdravilnih sred-
stev, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova c. 221, 1000 LJUBLJA-
NA
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEČNIK METKA, TITOVA

C. 221, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 6.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7192
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14829 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12750/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: V-T-S trgovina in gostinstvo, im-
port - export d.o.o., Ljubljana, Dolenjska
11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska 11, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 33.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRANKO SILVO, LJUBLJA-

NSKA 88, 1230 DOMŽALE, vložek:
11.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3.
1991; KOMLANC TOMAŽ, KRATKA POT
8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 11.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3. 1991; VI-
LER VALTER, S.ANTONIO IN BOSCO 31,
SAN DORLIGO DELLA VALLE, vložek:
11.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7193
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14830 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12764/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PLEXIART proizvodno in trgo-
vsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, V Dov-
jež 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V Dovjež 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTOJS ROBERT, Goljarje-

va pot 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 6.
1991; ČAKŠ ROMAN, Adamičeva 13,

1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7194
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14831 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MENINX zastopanje, trgovina,
storitve, d.o.o., Ljubljana, Poljanski na-
sip 30

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanski nasip 30, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SPITZKO ALJOŠA, Poljan-

ski nasip 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 6.
1991; ŠINKOVEC ANDREJ, Tesarska 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7195
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14832 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12800/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TENIS d.o.o., podjetje za špo-
rt, turizem, gostinstvo in trgovino, Kolo-
dvorska 17, Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska 17, 1310 RIBNI-
CA

Osnovni kapital: 8.400,00 Sit
Ustanovitelji: ZVEZA TELESNOKULTU-

RNIH ORGANIZACIJ, Kolodvorska 17,
1310 RIBNICA, vložek: 1.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 5. 1991; NOSAN MA-
TJAŽ, Kolodvorska 9, 1310 RIBNICA, vlo-
žek: 1.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 5. 1991; DEBELJAK JANEZ, Hrib 36 a,
1318 LOŠKI POTOK, vložek: 1.200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 5. 1991; DEBE-
LJAK JANEZ, Mali log 11, 1318 LOŠKI PO-

TOK, vložek: 1.200,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 6. 5. 1991; MIHELIČ JANEZ, Zavo-
da 18, 1317 SODRAŽICA, vložek:
1.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 5.
1991; ANDOLJŠEK ALOJZ, Struške ul. 12,
1310 RIBNICA, vložek: 1.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 5. 1991; OREL LADO,
Ljubljanska 2, 1310 RIBNICA, vložek:
1.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7196
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14833 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12828/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JOLLY TRADE trgovsko pod-
jetje in storitve, d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titov trg 2, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUMAR DUŠAN, Matije

Blejca 18, 1240 KAMNIK, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 5.
1991; SULIMANI ABDIRAHIM, Kidričeva 2,
1240 KAMNIK, vložek: 3.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 5. 1991; VETTORA-
ZZI FRANC, Sp. Stranje 6, 1242 STAHOVI-
CA, vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7197
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14834 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12837/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TGT COMPANY podjetje za ob-
novo, vzdrževanje in čiščenje objektov,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Teslova 23, 1000 LJUBLJA-
NA
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HLEBEC TOMAŽ, Riharje-

va 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7198
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14835 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12853/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GORO d.o.o., Novo Polje c.
11/18, Ljubljana, organizacijske in ko-
mercialne storitve

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo Polje c. 11/18, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: TAURER ALEŠ, Novo Polje

C. 11/18, 1000 LJUBLJANA POLJE, vlo-
žek: 2.700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 6. 1991; ANŽIČ JOŽE, Beblerjev trg 12,
1000 LJUBLJANA POLJE, vložek:
2.700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 6.
1991; UMEK GREGA, Ptujska 20, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.700,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 7. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7199
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14836 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12860/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIRDITA gradbeno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Titova 131

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 131, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐINOVCI EMIN, PLEŠIVI-

CA 52, 1357 NOTRANJ GORICE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 7.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7200
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14837 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12866/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FURMA d.o.o., podjetje za tr-
govino in zastopstva Ljubljana, Tugome-
rjeva 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tugomerjeva 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FURLAN PETER, Tugome-

rjeva 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 2.
1991; MAVRIČ BERNARD, Celovška 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7201
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14838 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12888/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PINS INŽINIRING podjetje za
projektiranje, izvajanje in nadzor v grad-
beništvu, trgovino in razne storitve,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Papirniška 11, 1230 DOMŽA-
LE VIR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN JANEZ, Vir, Papir-

niška 11, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7202
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14839 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PAPAJA trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana, Leninov trg 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSIČ RADOMIR, Leninov

trg 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 6.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7203
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14840 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12914/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KERBEL podjetje za servisne
storitve, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Urh
35

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Urh 35, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DANČO EVGEN, Bilečan-

ska 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 7. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7204
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14841 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: MINICOMMERCE podjetje za
trgovino, gostinstvo, turizem in gradbe-
ništvo, d.o.o., Logatec, Tržaška 81 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 81 a, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIRIKOVIĆ USENJ, Trža-

ška 8l a, 1370 LOGATEC, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 7. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7205
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14842 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12928/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: U.S.STEEL GROUP, INC., LJU-
BLJANA OFFICE notranja in zunanja tr-
govina ter inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARTINJAK IZIDOR, Trža-

ška c. 204 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 7.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7206
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14843 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JKL informacijski sistemi
d.o.o., Ljubljana, Titova 118

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 118, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: JESIH MARJAN, Bukovče-

va 9, 1235 RADOMLJE, vložek: 3.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 7. 1991; KRA-
NJEC IVAN, Kuzmičeva 5, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja,

vstop: 23. 7. 1991; LAMPE STANE, Črnu-
ška 14, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 7. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7207
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14844 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12937/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PENELOPA trgovsko in storit-
veno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Glonar-
jeva 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glonarjeva 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DAJČMAN DRAGICA, Kla-

nska 8, 1215 MEDVODE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7208
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14845 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12951/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SABI trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Viška cesta 69/c, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: COLARIČ GORAZD, Viška

c.69 c, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 8.
1991; HABIČ FRANCE, Javor 14, 1261
LJUBLJANA DOBRUNJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7209
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14846 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12965/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STUDIO BARBARA podjetje za
storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Vr-
hovčeva 6b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhovčeva 6b, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ BRONISLAVA, Vr-

hovčeva 6 b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 6.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7210
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14847 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5505135
Firma: ZAMPO Gostinstvo, turizem, tr-

govina, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Grad Fužine, Fužine, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOKAR MIHA, Sloven-

čeva 125, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 7.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7211
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14848 z dne 23. 12.
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1999 pod št. vložka 1/12978/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARMO podjetje za opravlja-
nje poslovnih storitev, d.o.o. Taborska
cesta 8, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Taborska cesta 8, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARTINČEVIČ MOJCA,

Taborska c.8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 6.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7212
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14849 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROBA podjetje za organizaci-
jo, marketing, turizem, gostinstvo, pro-
met, trgovino, uvoz, izvoz, inženiring, in-
formacije... d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob Ljubljanici 36 a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEVIČAR ROBERT, Kaju-

hova 34/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 6.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7213
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14850 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KONTAL podjetje za poslovne
storitve in trgovino, d.o.o., Dermastjeva
4, Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dermastejeva 4, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODBREGAR SONJA, De-

rmastjeva 4, 1234 MENGEŠ, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7214
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14851 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/12989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FAM. ŠKERJANEC export-im-
port d.o.o., Ljubljana, Gosposvetska 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gosposvetska 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKERJANEC MARKO, To-

pniška 60, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 8.
1991; ŠKERJANEC MAJA, Topniška 60,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 23. 8. 1991; ŠKER-
JANEC JOŽICA, Topniška 60, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 15. 10. 1993; BIZJAK MARTI-
NA, Runkova 12, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7215
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14852 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/13012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TALPREM proizvodno podjetje
za talni transport in opremo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Dolomitskega odreda
90, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Ustanovitelji: LIČEN ZMAGO, Cesta Do-
lomitskega odreda 90, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 75.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 17. 7. 1991; AŽ CONSULTING,
D.O.O., Miklošičeva 38, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 25.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 17. 7. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7216
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14853 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/23941/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BUNČI avtoprevozništvo in tr-
govina, d.o.o. Cesta Radomeljske čete
45, Radomlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Radomeljske čete 45,
1235 RADOMLJE

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRENJAK IVAN, Cesta Ra-

domeljske čete 45, 1235 RADOMLJE, vlo-
žek: 120.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7217
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14854 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/23961/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: S-PRINT Proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Trbovlje, Ulica Špan-
skih borcev 29

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Španskih borcev 29,
1420 TRBOVLJE

Osnovni kapital: 134.400,00 Sit
Ustanovitelji: KOLIČ SAMO, Ulica Špan-

skih borcev 29, 1420 TRBOVLJE, vložek:
134.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7218
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14855 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/23973/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KENGURU Podjetje za trgovi-
no in storitve d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornji Rudnik cesta IV./15,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 235.331,00 Sit
Ustanovitelji: VREČAR BORIS, Gornji

Rudnik c. IV/15, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 120.165,50 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 6. 1993; VREČAR MOJCA, Pokljukar-
jeva ul. 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
115.165,50 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7219
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14856 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/24001/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JUNEM podjetje za trgovinsko
in storitveno dejavnost, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stična 138, 1295 IVANČNA
GORICA

Osnovni kapital: 125.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRMOLE JURE, Stična

138, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
125.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7220
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14857 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24037/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŽIVILAPROMET Trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o. Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veliko Mlačevo 33, 1290
GROSUPLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KASTELIC DRAGO, Veliko

Mlačevo 33, 1290 GROSUPLJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7221
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14858 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5808154
Firma: ODONIS Uvoz-izvoz, trgovina,

inženiring in proizvodnja d.o.o., Škoflji-
ca

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klanec 22, 1291 ŠKOFLJICA
Osnovni kapital: 140.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRTNIK PETER, Klanec

18, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 140.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7222
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14859 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VADOR ekonomski, informacij-
ski, kulturni in organizacijski inženiring
in svetovanje, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska 11, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 188.014,00 Sit
Ustanovitelji: PENKO NATLAČEN MET-

KA, Polje cesta VI/6, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 69.635,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 6. 4. 1992; PENKO ŠAJN MAGDALE-
NA, Hrib svobode 1, 6250 ILIRSKA BISTRI-
CA, vložek: 118.379,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7223
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14860 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24171/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TITANO Trgovsko podjetje,
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 160, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRHOVEC JANEZ, Zupan-

čičeva 26, 4260 BLED, vložek: 50.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 2. 1993; VR-
HOVEC-PIKULA DESI, Zupančičeva 26,
4260 BLED, vložek: 50.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 11. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7224
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14861 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24133/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HRIBAR TMS trgovina, mizarst-
vo in storitve Gabrovka d.o.o. Moravče
2, Gabrovka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moravče 2, 1274 GABROVKA
Osnovni kapital: 200.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBAR SILVO, Kamni Vrh

2 a, 1274 GABROVKA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 5. 1993; HRIBAR LIDIJA, Kamni Vrh 2
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a, 1274 GABROVKA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7225
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14862 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/24085/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BBC Podjetje za marketing, in-
ženiring in servis d.o.o. Trbovlje Savi-
njska cesta 4 Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savinjska cesta 4, 1420 TR-
BOVLJE

Osnovni kapital: 415.700,00 Sit
Ustanovitelji: BEZGOVŠEK BOJAN, Sa-

vinjska cesta 4, 1420 TRBOVLJE, vložek:
415.700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7226
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14863 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/23992/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HASKAJ podjetje za mednaro-
dno trgovino d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ziherlova 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 138.000,00 Sit
Ustanovitelji: HASKAJ DERVISH, Ziher-

lova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
138.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7227
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14904 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/05350/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRANSPORT podjetje za do-
mači in mednarodni transport, d.o.o. Tu-
rnovše 18, Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Turnovše 18, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAJEC ANDREJ, Turnovše

18, 1360 VRHNIKA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 23. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7228
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14906 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06325/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGENTA d.o.o., Trgovina in in-
ženiring, Ljubljana, Stegne 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETROVIČ ZORAN, Preži-

hova 17, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7229
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14907 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06338/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARTUR IMPEX INTERNATIO-
NAL d.o.o. podjetje za opravljanje turi-
stičnih in gostinskih dejavnosti, proizvo-

dnjo, marketing in zunanje-trgovinsko
poslovanje, Kidričeva 29, Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 29, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLAŽINA ARMANDO, Trdi-

nova 2, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7230
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14908 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5357896
Firma: LOLO trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 510.800,00 Sit
Ustanovitelji: HADŽIALAGAIĆ EDIM, Vla-

dimira Gačinovića 16 b, SARAJEVO, vlo-
žek: 405.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 8. 1994; HADŽIALAGIĆ SUZANA, Ha-
sana Brkića 18, SARAJEVO, vložek:
105.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 8. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7231
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14909 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06373/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: APIS Center za ekonomske,
proizvodne in organizacijske storitve,
d.o.o., Jamova 80, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova 80, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZDEŠAR PAVEL, Jamova

80, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3. 1990; AN-
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DOLJŠEK JANA, Jamova 80, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 30. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7232
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14910 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06383/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IMEXPROCON INT. d.o.o., pod-
jetje za izvoz, uvoz, trgovino na debelo
in drobno, proizvodnjo in svetovanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titov trg 2, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALINGER MILAN, Ul. Dr.

Tineta Zajca 20, 1234 MENGEŠ, vložek:
1.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4.
1990; KRUŠIČ JOŽKO, Mestni trg 7, 1000
LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 17. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7233
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14911 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HARTUNG C & K podjetje za
zastopstvo, posredovanje, inženiring in
kooperacijo, d.o.o., Domžale, ljubljan-
ska 93

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 93, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: CERAR JANEZ, Šentvid

10, 1225 LUKOVICA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 1. 1990; KLOP-
ČIČ FRANC, Rove 25, 1410 ZAGORJE,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 1. 1990; HRIBAR MARIJA, Vrhpolje
250, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7234
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14912 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06393/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: COMEL Podjetje za inženiring,
d.o.o., Sončna ulica, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sončna ulica, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKOČAJ MILENA, Rožna

7a, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 1. 1990; SKO-
ČAJ MILAN, Rožna 7a, 1230 DOMŽALE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7235
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14913 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06396/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DAGLAS podjetje za izvajanje
splošnih gradenj, trgovino in gostinstvo
d.o.o., Ljubljanska cesta 65, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska cesta 65, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIŠIČ ANA, Ljubljanska 65,

1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik

gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7236
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14914 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06403/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOVINA LILI trgovina z me-
šanim blagom, Grosuplje, Ponova vas
48, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ponova vas 48, 1290 GROSU-
PLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLAVULJICA LJILJA, Ljub-

ljanska c. 6, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 3.
1990; ŽURGA MARJAN, Ljubljanska c. 6,
1330 KOČEVJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7237
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14915 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06406/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PLAMEX proizvodno trgovsko
podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhovci cesta XXVI/11, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK JANEZ, Vrhovci c.

XXVI/11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
900,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 3.
1990; BIZJAK SREČKO, Sinja Gorica 57,
1360 VRHNIKA, vložek: 900,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 20. 3. 1990; NOVAK MIR-
JANA, Vrhovci c. XXVI/11, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 100,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 20. 3. 1990; FORŠNARIČ BRANKA,
Sinja Gorica 57, 1360 VRHNIKA, vložek:
100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
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gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7238
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14916 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OLIG izdelava in prodaja roč-
nih del d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gimnazijska c. 15, 1420 TR-
BOVLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEČMAN OLGA, Gimnazij-

ska c. 15, 1420 TRBOVLJE, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 3.
1990; KOVAČ IGOR, Novi log 13, 1430
HRASTNIK, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 9. 3. 1990; LEBENIČNIK AN-
DREJA, Ul. talcev 38, 1410 ZAGORJE, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 3.
1990; DEČMAN BOJAN, Gimnazijska c.
15, 1420 TRBOVLJE, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7239
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14917 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EST družba za finančno, orga-
nizacijsko in računovodsko svetovanje,
Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rimska 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUVAN ROMAN, Rimska 9,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7240
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14918 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06447/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VOTRADE trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Malgajeva 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malgajeva 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOVK JURIJ, Hošiminhova

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7241
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14919 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06448/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PEAR podjetje za inženiring,
projektiranje, trženje in oblikovanje,
d.o.o., Brilejeva 8, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARTNIK LADISLAV, Dalma-

tinova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 12. 1989;
ARTNIK-PENKO BREDA, Brilejeva 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 22. 12. 1989; PENKO MIR-
KO, Brilejeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 12.
1989; VIDMAR ROŽA, Dalmatinova 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7242
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14920 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06488/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SUZANA d.o.o., trgovina, Ljub-
ljanska 22, Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 22, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTAMCAR SUZANA, Ljub-

ljanska 22, 1290 GROSUPLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7243
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14921 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: COLTEX d.o.o., Podjetje za
špediterstvo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 7, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAVS MATOD, Glinškova

ploščad 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.760,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
1989; VESELIČ SLAVKO, Gubčeva 43,
8330 METLIKA, vložek: 440,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7244
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14922 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIDIC zastopanje in druge sto-
ritve, Ljubljana, Titova 45, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 45, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: ČERIN LIDIJA, Titova 45,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7245
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14923 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06497/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KONTLES trgovsko in proizvo-
dno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 125, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIVEC DAMJAN, Dobovični-

kova 88, 1360 VRHNIKA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7246
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14924 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06513/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LZ-TEMPO Podjetje za zastop-
stvo, storitve, izdelavo izdelkov, trgovi-
no in turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prelovčeva 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVETKOVIĆ LIDIJA, Bra-

tov Učakar 92, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 4.
1990; IVETA DARKO, Glavarjeva 47, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 22. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7247
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14925 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GRAFIČNI STUDIO MREŽAR tr-
govsko proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milana Majcna 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MREŽAR SAMO, Obirska

23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7248
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14926 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06519/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JERTON export-import, d.o.o.,
Ljubljana, Titova 260 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 260 a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERETINA ANTON, Ljube-

ljska 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7249
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14927 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JOLITTA prodajno storitveni
center d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 1. maja 68, 1430
HRASTNIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLADIČ JOŽE, Kolonija 1.

maja 12, 1420 TRBOVLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 2.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7250
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14928 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06531/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NINA turizem in gostinstvo Lju-
bljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petkovškova nabrežje 57,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK GORDANA, Petko-

vškovo nabrežje 57, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; NOVAK DARKO, Petkovško-
vo nabrežje 57, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7251
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14929 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DIKO-S Trgovina in proizvod-
nja, d.o.o. Beblerjev trg 8, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Beblerjev trg 8, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONTREC DEJAN, Beble-

rjev trg 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7252
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14930 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SEMPER d.o.o. izvoz, uvoz, po-
sredovanje, informatika, marketing, tr-
govina na debelo, Vlahovičeva 32, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vlahovičeva 32, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SZILARD ŠAMU, Tomšiče-

va 4, 9220 LENDAVA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989;
NOVAKOVIĆ NENAD, Nussdorferjeva 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7253
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14931 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INVENTAS podjetje za intelek-
tualne, znanstvene, raziskovalno-aplika-
tivne in svetovalne storitve, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo Polje cesta I/44, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERME TOMO, Novo Po-

lje cesta I/44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7254
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14932 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06553/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRODATA podjetje za informa-
cijsko tehnologijo, Ljubljana, Dalmatino-
va 4, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dalmatinova 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRHLINAR NIKO, Predja-

mska 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 1.
1990; PESTOTNIK TADEJ, Mivka 10a,
1000 LJUBLJANA, ne  odgovarja, vstop:
5. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7255
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14933 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06573/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: YACHTING podjetje za projek-
tiranje, proizvodnjo in servisiranje malih
plovil d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta dolomitskega odreda
92, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KODRE IGOR, Ipavčeva 4,

1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; PODBOR-
ŠEK ANTON, Posavskega 28, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 12. 1989; PETEK MATEVŽ, Bra-
tovževa pl. 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; ŽVAN ANDREJ, Logatec, 1370 LO-
GATEC, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 12. 1989; LIČEN ZMAGO, C.
dolomitskega odr. 92, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7256
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14934 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LE-VI, LEVČKI družba za izva-
janje programov za otroke in mladino,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vogelna 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUMPERŠČAK MAJA, Re-

gentova 3, 6280 ANKARAN, vložek:
666,66 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 3.
1990; ČRNAK-MEGLIČ ANDREJA, Mlinska
pot 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 666,66
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 3. 1990; VO-
JNOVIČ MAJA, Vogelna 6, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 666,66 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 20. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7257
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14935 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/06592/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AUDIOTEHNICA Uvozno izvoz-
na trgovina na debelo in drobno d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vlahovičeva 32, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAJEC MARJAN, Vlahovi-

čeva 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7258
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14951 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09433/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HYGIEASAN podjetje za sani-
tarno svetovanje s sanitarnim nadzorom,
dezinfekcijo, desinsekcijo in deratizaci-
jo ter higiensko vzdrževanje... Ljublja-
na, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sadinja vas 47, 1261 LJUB-
LJANA-DOBRUNJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TKALEC ŠTEFAN, Vlahovi-

čeva 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7259
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14952 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SIT JEST trgovsko-gostinsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Hošiminhova
11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hošiminhova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SITAR FRANC, Hošiminho-

va 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7260
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14953 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09477/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IMPERIAL Proizvodno in trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kosovelova 23a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNELČ FRANC, Hrstje

11, 3256 BISTRICA OB SOTLI, vložek:
6.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 9.
1990; ŽLENDER MATEJ, Pot na Armes 1,
8281 SENOVO, vložek: 2.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 9. 1990; ŽLENDER
JANEZ, Cesta Štuparja 3, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 9. 1990; KOLAR MIHAEL, Koz-
je, 3260 KOZJE, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7261
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14954 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EAST TRADE podjetje za trgo-
vino in posredovanje, d.o.o. Ljubljana,
Izletniška 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Izletniška 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HABIČ SAŠO, Njegoševa

6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7262
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14955 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRONIMEKS podjetje za trgo-
vino, gostinstvo, turizem in storitve d.o.o.
Ljubljana, Ellerjeva 31

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ellerjeva 31, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROKŠELJ NIKOLA, Eller-

jeva 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7263
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14956 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09514/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PETICA podjetje za inženiring,
marketing, posredovanje, trgovino ter iz-
voz in uvoz, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trampuževa 3, 1215 MEDVO-
DE

Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIC VLADIMIR, Zgor-

nje Pirniče 69, 1215 MEDVODE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 10.
1990; URBANIJA SIMON, Trampuževa 3,
1215 MEDVODE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 10. 1990; MESARIČ
MARKO, Zgornje Pirniče 40, 1215 MED-
VODE, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 17. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7264
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14957 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEDIO-GERONT podjetje za
svetovanje in biokulturo, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovževa ploščad 20, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 1487

Ustanovitelji: LOTRIČ PENTEK BRONI-
SLAVA, Kovinarska 1, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7265
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14958 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09567/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: G.E.R.K. Inženiring in zunanje-
trovinsko poslovanje, d.o.o. Trzin, Can-
karjeva 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 13, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KESIČ BRANKO JOŽE,

Cankarjeva 13, 1236 TRZIN, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7266
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14959 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MONTO SERVIS podjetje za se-
rvisne in montažne storitve ter trgovino,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žaga 1 b, 1242 STAHOVICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUŠNIK JANEZ, Žaga 1 b,

1242 STAHOVICA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7267
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14960 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09637/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOMPLES Trgovsko in gostin-
sko podjetje d.o.o. Otavice 15, Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Otavice 15, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ORAŽEM JANKO, Kidriče-

va ul. 6, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 11. 1990;
DEJAK DUŠAN, Otavice 15, 1310 RIBNI-
CA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7268
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14961 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SAYU trgovsko podjetje, Loga-
tec, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pavšičeva 32, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUSTIN SREČKO, Pavši-

čeva 32, 1370 LOGATEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7269
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14962 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09674/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠICA Turistični servis d.o.o.
Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mala Račna 19 b, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CUNK IZTOK, Cesta pod

gozdom IV/35, 1290 GROSUPLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7270
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14963 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AZA podjetje za svetovanje,
izobraževanje, storitve in trgovino, d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 27. aprila 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOŽINA FRANC, Ulica 27.

aprila 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 10.
1990; LUKIČ KATJA, Ulica 27. aprila 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7271
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14964 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09701/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PLANTAS inženiring, svetova-
nje in marketing, trgovina na debelo in
drobno ter uvoz in izvoz, d.o.o., Ljublja-
na, Linhartova 62

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 62, 1000 LJUB-
LJANA
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Osnovni kapital: 95.060,00 Sit
Ustanovitelji: GRUBELNIK ALOJZ, Linha-

rtova 62, 1000 LJUBLJANA, vložek:
13.308,40 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 9.
1990; GRUBELNIK TINA, Linhartova 62,
1000 LJUBLJANA, vložek: 13.308,40 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 17. 9. 1990; HEPE
ALENKA, Trg komandanta Staneta 5, 1000
LJUBLJANA, vložek: 13.308,40 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 17. 9. 1990; VOLK IVANKA,
Linhartova 62, 1000 LJUBLJANA, vložek:
13.308,40 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 9.
1990; VOLK META, Ulica na Grad 8c, 1000
LJUBLJANA, vložek: 13.308,40 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 17. 9. 1990; FOSSALUZZA
MIRELLA, Via Rot 6/2, ZOPPOLA, vložek:
14.259,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 9.
1990; VISSAT AVIA LUISA, Via Rot 6/2, ZO-
PPOLA, vložek: 14.259,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 17. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7272
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14965 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09716/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MOTORCOMMERCE, DIMA &
CO. KD Trgovsko in gradbeno podjetje
d.o.o., Lukovica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrba 23, 1225 LUKOVICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKOVIĆ MARJANA,

Spodnje Jarše 15, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 4. 1990; DINIĆ DJURDJAN, Vrba 23,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 4. 1990; WENGER
KURT, Gartenstrasse 75, FREISING, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 4. 1990; DIMA d.o.o., Vrba 23, 1225
LUKOVICA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 19. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7273
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14966 z dne 29. 12.

1999 pod št. vložka 1/09719/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ORIENT EKSPRESS import-ex-
port, d.o.o., Ljubljana, Povšetova 92

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Povšetova 92, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRANKOVIČ SLAVKO, Po-

všetova 92, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7274
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14967 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09760/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LOŽAR TRANSPORT Ljubljana
d.o.o. Cesta v Šmartno 15, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Šmartno 15, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOŽAR MARINKA, Cesta v

Šmartno 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7275
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14968 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09777/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AURIGA Proizvodno in trgov-
sko podjetje Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kardeljeva pl. 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUJANOVIĆ ŽELIMIR, Ti-

tova trg 46, KIKINDA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7276
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14969 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SMATT Podjetje za šport, turi-
zem in gostinstvo d.o.o., Ljubljana, Her-
bersteinova 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Herbersteinova 18, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAGADIN ZMAGOSLAV,

Herbersteinova 18, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 6. 1990; SAGADIN MAJDA, Herberste-
inova 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7277
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14970 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ULTRA STOP GTT podjetje za
gostinstvo, trgovino in turizem, d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDNJEVIČ MARKO, Na

Rojah 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
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nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7278
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14971 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BESA TRADE trgovsko podjet-
je d.o.o. Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Gričku 4, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENČIČ CVETKO, CKS

17, 1270 LITIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 11. 1990; SABARI
IVAN, Prvomajska 2, 1270 LITIJA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7279
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14972 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09888/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALTER podjetje za informacij-
ski inženiring in trženje, d.o.o., Ljublja-
na, Mencingerjeva 95

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mencingerjeva 95, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTEBLAJ MARJAN, Men-

cingerjeva 95, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 12.
1990; SUŠNIK PETER, Jakšičeva 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 4. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7280
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14973 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARTINA Podjetje za knjigo-
vodske storitve, trgovino in posredova-
nje d.o.o., Kašeljska c. 104, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kašeljska 104, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOLČ MARTINA, Kašeljska

c. 104, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 11.
1990; VOLČ JANEZ, Kašeljska c. 104,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7281
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14974 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09925/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: C.D.C. - COMMERCIAL DISCO-
UNT CENTER Trgovina na debelo in dro-
bno, d.o.o., Na Korošci 21, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Korošci 21, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.063,50 Sit
Ustanovitelji: ŠENK SIMONA, Cirila Kos-

mača 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 7.
1990; BERT C. J. HERFKENS, Thorbe-
ckelaan 127, ASSEN, vložek: 1.063,50 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7282
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14975 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09937/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: E.T. INŽENIRING podjetje za
proizvodnjo, notranjo opremo in inženi-
ring d.o.o. Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stara Vrhnika 111, 1360 VR-
HNIKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMŠIČ EDO, Stara Vrhni-

ka 111, 1360 VRHNIKA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7283
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14976 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/09941/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CESAR Trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, Hradeckega 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hradeckega 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CESAR JOŠKO, Hradecke-

ga 16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 10. 1990;
CESAR BLAŽ, Zofke Kvedrove 26, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 19. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7284
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14977 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MUSIC HOUSE organiziranje
zabavnih manifestacij, management, po-
sredništvo informacij, uvozno-izvozna tr-
govina na drobno, d.o.o., Velika čolnar-
ska 2, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Velika čolnarska 2, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERTOK VILJAN, C. bor-

cev 2, Bertoki, 6102 KOPER, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 10.
1990; JURAK DAMIR, Obirska 19, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 30. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7285
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14978 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FLIS marketing, šport in kmeti-
jska proizvodnja, d.o.o., 1230 Domžale,
Goričica pri Ihanu št. 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goričica pri Ihanu št. 5, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FLIS DARKO, Goričica pri

Ihanu št. 5, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7286
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14979 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09997/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVE podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana-Dob-
runje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta II. Grupe odredov 63,
1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAŠPERŠIČ JOŽICA, Ce-

sta II. grupe odredov 63, 1261 LJUBLJA-
NA-DOBRUNJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7287
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14980 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALPACOMM trgovsko proizvo-
dno podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malgajeva 18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVŠIČ ALEŠ, Malgajeva

18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7288
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14981 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PIMA-TEH d.o.o., podjetje za
trgovino in zunanjetrgovino, Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 12 a, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: PIROUC MANFRED, Klei-

nzapfen, MIKLAUZHOF, vložek: 1.890,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 10. 1990;
ŠEMROV DUŠAN, Kidričeva 5, 3310 ŽA-
LEC, vložek: 210,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 10. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-

jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7289
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14982 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOMO INŽENIRING predelava
kovin in montaža, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lahova pot 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STERLE PETER, Lahova

pot 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 12.
1990; STERLE JANEZ, Lahova pot 18,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 13. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7290
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14983 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: L & B Uvozno izvozno podjetje
za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rojčeva 19, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKEŽ BUKOVEC BRAN-

KO, Rojčeva 19, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7291
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14984 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RO-STIL trgovina z neživilski-
mi in živilskimi proizvodi, proizvodnja,
d.o.o., Leninov trg 15, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KURET ROMANA, Leninov

trg 15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7292
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14985 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10498/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGROUSLUGA družba za pro-
dajo kmetijskih proizvodov in kmetijske
mehanizacije, Ig, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Iška 14, 1292 IG
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUŠTARŠIČ ANTON, Iška

14, 1292 IG, vložek: 1.400,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 18. 12. 1990; DOLES ZVO-
NKO, Gornik 8, 1292 IG, vložek: 6.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7293
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14986 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/10524/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SEAWAY FITTINGS podjetje za
izdelavo navtične opreme, Ljubljana, d.d.

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Igriška 12, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 18.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ MATJAŽ, Gori-

ška 49, 1000 LJUBLJANA, vložek:
18.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7294
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14987 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BRINJE Podjetje za izdelavo
izdelkov, prevoz in trgovino Ljubljana,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Mire Miheličeve 40,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PALAŠEVIĆ MIODRAG, Uli-

ca Mire Miheličeve 40, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7295
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14988 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10599/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PAVLI gostinsko turistične sto-
ritve in čiščenje prostorov, d.o.o. Ljub-
ljanska 80, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 80, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLI ANDREJ, Aškerčeva

18, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik

gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7296
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14989 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10600/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CIMPI Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o. Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljuba Šercerja 4, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIMPERMAN MATJAŽ, Lju-

ba Šercerja 4, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7297
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14990 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: G.T.G. podjetje za gradbene
storitve, trgovino in gostinstvo, d.o.o.
Ljubljana, Celovška 159

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 159, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRNOVEC BOŠTJAN, Tre-

binjska 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 12.
1990; ŠKODA JANEZ, Celovška 159,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7298
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14991 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10619/00 vpisalo v



Stran 1492 / Št. 18 / 29. 2. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELKEM inženiring, elektronika,
kemija, d.o.o. Ljubljana, Žaucerjeva 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žaucerjeva 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERENC MLADEN, Veržej

10 b, 9241 VERŽEJ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 12. 1990; FAGA-
NEL ARMAND, Lepa cesta 31, 6320 POR-
TOROŽ, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 15. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7299
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14992 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10621/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: B TRADE trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Mengeš, Kersnikova 27

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova 27, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JESENOVEC BREDA, Gro-

harjeva 18, Duplica, 1240 KAMNIK, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7300
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14993 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10633/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARAUKAN podjetje za trgovino
in servisiranje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ziherlova 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TLAKAR IVAN, Ziherlova

10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7301
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14994 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10637/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CALYPSO d.o.o. Trgovina in
proizvodnja Jeranova 25, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jeranova 25, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: VETOVEC TANJA, Galluso-

vo nabrežje 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 11.
1990; PELAN MATJAŽ, Vrščajska 7, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 29. 11. 1990; PELAN JADRA-
NKA, Vrščajska 7, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7302
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14995 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/10641/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEDESCHI - TRANSPORT pod-
jetje za cestni transport, d.o.o., BTC, Ja-
vna skladišča, Hala D, Ljubljana, Šmarti-
nska 152

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 47.660,00 Sit
Ustanovitelji: TEDESCHI GIUSEPPE, Via

Melegnano 19, UDINE, vložek: 28.596,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 8. 1990; TE-
DESCHI PIERGIORGIO, Via Melegnano 19,
UDINE, vložek: 9.532,00 Sit, ne  odgo-

varja, vstop: 16. 8. 1990; TEDESCHI NOE
LUCIA, Via Melegnano 19, UDINE, vložek:
9.532,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7303
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14996 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DORS podjetje za turizem, špo-
rt in rekreacijo d.o.o. Kavčičeva 48, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kavčičeva 48, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALENT DRAGO, Marinkov

trg 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7304
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14997 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10656/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERLIT d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino živilskih in neživil-
skih proizvodov, marketing storitve, go-
stinstvo, turizem, zunanjo trgovino... Li-
tija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maistrova 16, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLAKAR OLGA, Maistrova

16, 1270 LITIJA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7305
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14998 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MRS. DONNA trgovina, posredo-
vanje in druge storitve, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zeljarska 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOČNIK MATJAŽ, Zeljar-

ska 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7306
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14999 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10678/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIKI DENT STUDIO storitve in
trgovina, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vevška cesta 52, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIJAVEC EDVARD JOSIP,

Beethovnova 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7307
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15000 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10685/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HIPA Podjetje za trgovino in
storitve d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jelovškova 11d, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UHAN DUŠANKA, Jelov-

škova 11 d, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7308
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15001 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10692/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EURO-CLASS podjetje za trgo-
vino, marketing, zastopstva, gostinstvo,
turizem, svetovanje, proizvodnjo in sto-
ritve Ljubljana, Moše Pijade 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moše Pijadejeva 22, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SULIĆ ŽIVORAD, Moša Pi-

jade 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11.
1990; SULIĆ MARIJA, Moše Pijade 22,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7309
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15002 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10694/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SEBASTIAN transportno storit-
veno podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vlahovičeva 39, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: DRAME VESNA, Glinškova
ploščad 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7310
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15003 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10700/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REPAL podjetje za trgovino,
gostinstvo, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠINDIČ SONJA, Brilejeva

7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 12. 1990; ŠIN-
DIČ MIRKO, Ul. Mašera Spasiča 9, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 24. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7311
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15004 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10701/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERTOP Podjetje za sveto-
vanje, trgovino in proizvodnjo d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vidmarjeva 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.200,00 Sit
Ustanovitelji: BERNIK GORAZD, Vidma-

rjeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 12.
1990; ČUČNIK FRANCI, Sketova 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.600,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 24. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7312
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15005 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10710/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: WALI trgovsko podjetje in za-
stopanje, Ljubljana, Trg oktobrske revo-
lucije 21, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg oktoberske revolucije 21,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽEROVNIK VALENTINA,

Trg oktoberske revolucije 21, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 17. 12. 1990; JUŽNIČ RO-
MAN, Spodnje Gameljne 61 A, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 17. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7313
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15006 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10715/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELMAT podjetje za trgovino,
d.o.o., Dolomitska 13, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolomitska 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: BRUS ROMAN, Ul. 29. He-

rcegovske divizije 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 12. 1990; ŽUMER FRANC, Dolomitska
13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 12. 1990; KORIN-
ŠEK MARJAN, Glinškova ploščad 22, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 7. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7314
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15007 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIBAS Export-Import d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rašišika 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BASAILOVIĆ VIKTORIJA,

Rašiška 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7315
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15008 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10720/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RHODEUS Podjetje za proizvo-
dnjo, trgovino in marketing d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Archinetova 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: BRKAN ROMAN, Archine-

tova 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1. 1991; PE-
ČAR SREČO, Vevška 14, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 15. 1. 1991; PREMRL MILAN, Leni-
nov trg 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7316
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15009 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10721/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INCOMS podjetje za proizvod-
njo, trgovino, turizem, gostinstvo in za-
stopanje, družba z omejeno odgovorno-
stjo Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veljka Vlahoviča 2 D, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČOKAN MARINKA, Veljka

Vlahoviča 2 D, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 7.
1990; SIMON MATEJA, Krtina 3, 1233
DOB, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 2. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7317
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15010 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10722/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IGLOO B trgovina in inženiri-
ng, d.o.o. Ljubljana, Bratov Učakar 138

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Učakar 138, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLOGOVAC LIDIJA, Ulica

Bratov Učakar 138, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1990; GLOGOVAC BORIS, Ulica
Bratov Učakar 138, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7318
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15011 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZTR 64 podjetje za marketing,
konzalting, inženiring, turizem in gostin-
stvo, d.o.o. Podgorska ulica 4, Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgorska ulica 4, 1330 KO-
ČEVJE

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: TRAMTE STOJAN, Rudar-

sko naselje 14, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.050,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 1.
1991; MAVRIN ZVONE, Rozmanova ulica
15, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.050,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 2. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7319
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15012 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10749/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGENCIJA FINESSE podjetje
za trgovino, gostinstvo, turizem, sveto-
vanje, posredovanje, zastopanje, prevo-
ze, usluge, rent a car, d.o.o. Ljubljana,
Trubarjeva 61

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 61, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAMNIŠEK IGOR, Trubar-

jeva 61, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 12.
1990; MAKSIMOVIĆ SNEŽANA, Trubarje-
va 61, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7320
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15013 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10767/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ORMIKA Obnova in vzdrževa-
nje, d.o.o. Notranje Gorice 264

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Notranje Gorice 264, 1357
NOTRANJE GORICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KATONA BREDA, Notranje

Gorice 264, 1357 NOTRANJE GORICE,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7321
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15014 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALDI elektro podjetje za raz-
voj, meritve, proizvodnjo in prodajo, Lju-
bljana, Soška 5, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Soška 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIMITRIJ ALEŠ, Soška 5,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7322
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15015 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10773/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAGNUM - LU d.o.o., družba
za varovanje premoženja, Ljubljana, Za-
dobrovška c. 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zadobrovška c. 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKAČ BRANISLAV, Sko-

pska ul. 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je

registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7323
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15016 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GREJA d.o.o. podjetje za trgo-
vino, zastopanje, posredovanje, servisi-
ranje, marketing in izvoz-uvoz, Ljublja-
na-Črnuče, Cesta 24. junija 74

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 24. junija 74, 1231
LJUBLJANA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORENC MARIJA, Cesta

24. junija 74, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7324
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15017 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10789/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALBERT podjetje za opravlja-
nje komercialnih poslov pri uresničeva-
nju funkcije prometa blaga in storitev,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODGORNIK ALBERT,

Majaronova 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
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ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7325
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15018 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10797/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SOPING Podjetje za proizvod-
njo in trgovino d.o.o. Ljubljana, Stegne
19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAZREKU KUJTIM, Sopi-

nje, SUVA REKA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 12. 1990; MAZREKU
AHMET, Sopinje, SUVA REKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7326
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15019 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10801/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAGMA INTERNATIONAL ex-
port - import, storitve in gradbeništvo,
d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklošičeva 38, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ NINOSLAV, Žr-

tava fašizma b.b., MRKOPALJ, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 6.
1990; ŠTRBAC MILANKO, Pičmanova 14,
ZAGREB, vložek: 5.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 13. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7327
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15020 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10806/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MPV d.o.o. podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino in storitve Cerknica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kebetova 2, 1380 CERKNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEGAN MARJAN, Kebeto-

va 2, 1380 CERKNICA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 12. 1990;
PEGAN VERENKA, Kebetova 2, 1380 CE-
RKNICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 13. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7328
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15021 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10821/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAK LINE proizvodno in trgov-
sko podjetje s kozmetičnimi izdelki,
d.o.o., Ljubljana, Titova 172

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 172, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČNIK STANISLAV, Tito-

va 172, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7329
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15022 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KAMIL podjetje za prevoz oseb
in blaga v cestnem prometu d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILOVANOVIĆ TOMISLAV,

Brilejeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7330
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15023 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10866/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M & H Podjetje za trgovino,
gostinstvo in turizem, zastopanje, pos-
redovanje, uvoz in izvoz, d.o.o., Vodni-
kova 15, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova cesta 15, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIRTIČ HELENA, Vodniko-

va 15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12. 1990;
MIRTIČ MARKO, Vodnikova l5, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 19. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7331
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15024 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10867/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OMNIA COOP Podjetje za trže-
nje, ekonomiko in organizacijo uvoza in
izvoza, d.o.o. Ljubljana, Linhartova 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIPPAI VLADIMIR, Hošimi-

nhova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7332
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15025 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BLIŠČ trgovina na debelo in
drobno d.o.o. Ljubljana, Skopčeva 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Skopčeva 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRDADOLNIK MARIJA,

Skopčeva 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1990; GRDADOLNIK BRANE, Skopčeva 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7333
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15026 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10890/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RA - VU COMMERCE Storitve-
no in trgovsko podjetje d.o.o. Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska c. 84/a, 1230 DO-
MŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAJŠIĆ DRAGAN, K. Fran-

kopana 5, VELIKA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 3.
1993; VULOVIĆ MIČA, Ljubljanska c. 84/a,
1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7334
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15027 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10906/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GIBOS Trgovsko in gostinsko
podjetje d.o.o. Dolenjska cesta 244/a,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 244/a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GIBIČAR IVAN, Ilirska 19,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1990; GIBI-
ČAR JELICA, Ilirska 19, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7335
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15028 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11475/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŽUŽEK podjetje za servisira-
nje in trgovino d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Albrehtova 48, 1291 ŠKOF-
LJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUŽEK ALOJZ, Albrehtova

48, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7336
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15029 z dne 29. 12.

1999 pod št. vložka 1/10912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RHODAN Podjetje za fizično va-
rovanje oseb in premoženja, trgovina,
uvoz in izvoz, marketing, storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Vošnjakova 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vošnjakova 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UDOVIČ DANILO, Vošnja-

kova 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7337
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15030 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERCAR TRADE zunanjetrgo-
vinsko podjetje in proizvodnja, d.o.o. Ka-
mnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titov trg 2, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: VIDALE DINO, Via ca Baro-

ncello 34, BASSANO DEL GRAPPA, vlo-
žek: 350,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 11. 1990; PIA PIER GIORGIO, Via mon-
tegrappa 6, POVE DEL GRAPA, vložek:
350,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 11.
1990; GULICH LUCIANO, Contovello 229,
TRIESTE, vložek: 350,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 7. 11. 1990; GULICH GIULIO,
Strada del Friuli 118/1, TRIESTE, vložek:
350,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 11.
1990; SUPER IDEA KAMNIK d.o.o., Pod-
gorje 3/c, 1240 KAMNIK, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7338
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15031 z dne 29. 12.



Stran 1498 / Št. 18 / 29. 2. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

1999 pod št. vložka 1/10914/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOUNTY podjetje za trgovino,
posredništvo, zastopanje, uvoz-izvoz,
Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Verovškova 43, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OLIP IVO, Ljubljanska ce-

sta 15, 4260 BLED, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7339
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15032 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PLASTIKA Podjetje za gradbe-
ništvo in plastiko, d.o.o., Ljubljana, Na
požaru 50

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na požaru 50, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MITROVIĆ PETAR, Na Po-

žaru 50, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7340
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15033 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10931/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CARMEN podjetje za trgovino,
finančni inženiring in storitve, Logatec,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kalce 24 i, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: MAJNIĆ ŽELJKO, Trg ok-
tobrske revolucije 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7341
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15034 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10958/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOŽKA d.o.o., podjetje za trgo-
vino, gostinstvo, zastopanje in posredo-
vanje, Ljubljana, Smoletova 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smoletova 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STUPICA MARIJA, Smole-

tova 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7342
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15035 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10963/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FRIDEM zaključna gradbena
dela, projektiranje, gostinstvo in trgovi-
na na drobno d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot na Zduše 13, 1210 LJUB-
LJANA - ŠENTVID

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAVOR ZVONE, Pot na

Zduše 13, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 12. 1990; ŠAVOR TEREZIJA, Pot na
Zduše 13, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, vlo-
žek: 800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 12. 1990; ŠAVOR ZVONKA, Pot na
Zduše 13, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, vlo-
žek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7343
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15036 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ČAKRA trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o. Ljubljana, Cerkniška 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cerkniška 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOSTA OTILIJA, Cerkniška

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7344
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15037 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10969/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TAROS trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 121

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 121, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOSTA TATJANA, Brod 26,

8312 PODBOČJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 13. 7. 1993; CELES-
TINA ROBERT, Trg na stavbah 8, 1270
LITIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 13. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
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družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7345
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15038 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/10976/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EUROAD d.o.o. trgovina, gosti-
nstvo in avto servisne storitve

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 132, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEHOVNIK ANDREJA, Zgo-

rnja Senica 22 b, 1215 MEDVODE, vložek:
1.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 12.
1990; VOGELNIK MOJCA, Ljubeljska 24,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7346
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15039 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11003/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NATUS CO. Export-import Ka-
mnik, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 64, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZULBEARI NASER, Polče-

va pot 3, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7347
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15040 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11009/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ORIENT BAZAR export - import
d.o.o., Ljubljana, Poljanska 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanska 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠABAN SEBAJEDIN, Po-

ljanska 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 1.
1991; ŠABANI MUAMETNAFI, Poljanska 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7348
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15041 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11010/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: L & S Trgovina, proizvodnja in
usluge, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pokopališka 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOBODA JANEZ, Pokopa-

liška 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7349
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15042 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11013/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BUŽAN podjetje za marketing,
projektiranje, varstvo, vzgojo, izobraže-
vanje, raziskovalno dejavnost, storitve,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: BUŽAN VALERIJA, Leninov
trg 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7350
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15043 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: G.S.C. IMPULZ d.o.o., Izdelava
in vzdrževanje strojnih naprav, ključav-
ničarstvo in splošno kleparstvo, obdelo-
vanje kovin in orodjarstvo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gimnazijska 22, 1420 TRBO-
VLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAŠPARIČ BOŽIDAR, Ko-

vinarsko naselje 5 a, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 11. 1990; SKUBIC STANE, Loke 29,
1420 TRBOVLJE, vložek: 600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 11. 1990; CESTNIK
JANEZ, Partizanska cesta 16, 1420 TRBO-
VLJE, vložek: 600,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 30. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7351
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15044 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11039/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TARITA podjetje za trgovino in
storitve Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. 24. Junija 76, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUJANIČ IRENA, C. 24 ju-

nija 76, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 7.
1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7352
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15045 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: T I O R Trgovina, proizvodnja,
storitve in inženiring d.o.o. Ljubljana, Vo-
duška 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Voduškova 19, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESKOVEC FRANC, Šent-

jošt 16, 1354 HORJUL, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1. 1991; RU-
PERT JANEZ, Iška vas 26 a, 1292 IG, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7353
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15046 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EKOMA družba za gospodar-
sko svetovanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovska 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČAS MARJETKA, Trnovska

8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 12. 1990; KOVAČ
BOGOMIR, Kranjska 4 c, 1240 KAMNIK,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7354
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15047 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11071/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SUTO d.o.o., podjetje za proiz-
vodnjo in prodajo delovnih in zaščitnih
sredstev, tekstilnih izdelkov in gostinst-
vo, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta talcev 19, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 4.430.560,00 Sit
Ustanovitelji: ROPIČ STANE, Spodnje

Loke 10, 1225 LUKOVICA, vložek:
2.215.280,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 12. 1990; ROPIČ JOŽI, Spodnje Loke
10, 1225 LUKOVICA, vložek:
2.215.280,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7355
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15048 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11089/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FAKIN d.o.o. Podjetje za uvoz
in izvoz blaga

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Peruzzijeva 3a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLENC JANEZ, Peruzzi-

jeva 3a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 12.
1990; KOČEVAR SONJA, Katreževa pot
17, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7356
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15049 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11092/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAXIN Ljubljana, d.o.o., storit-
ve, svetovanje, trgovina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goce Delčeva 24, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODOBNIK MARKO, Goce

Delčeva 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7357
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15050 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REJAN trgovina, proizvodnja,
uvoz-izvoz, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Artačeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA-VIŽMARJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REJC ANDREJ, Prušniko-

va 42, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7358
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15051 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11101/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ATA-IMPORT-EXPORT d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, trgovino, akva-
ristiko, avikulturo, marketing storitve, zu-
nanjo trgovino in zastopanje tujih part-
ner., Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rojčeva 20, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIKAR MATJAŽ, Rojčeva

20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7359
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15052 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11116/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TONY podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.o.o., Putrihova 1,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Putrihova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 52.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAH ANTON, Putrihova 1,

1000 LJUBLJANA, vložek: 52.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7360
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15053 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11126/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RAČKI-M & M Podjetje za pre-
voz in trgovino, d.o.o., Kočevje, Mestni
trg 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni log 15, 1330 KOČEV-
JE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAČKI MARJAN, Mestni

log 15, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 12. 1990;
RAČKI MARIJA, Mestni log 15, 1330 KO-
ČEVJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 17. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7361
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15054 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CALATHEA Uvozno izvozno
podjetje za turizem, gostinstvo, trgovi-
no, cvetličarstvo in vrtnarstvo d.o.o. Za-
gradec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zagradec št. 19, 1303 ZAG-
RADEC

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: SENČAR TATJANA, Ada-

mičeva c. 41, 1290 GROSUPLJE, vložek:
1.050,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12.
1990; SENČAR MIRAN, Adamičeva c. 41,
1290 GROSUPLJE, vložek: 1.050,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7362
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15055 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HROVAT Gostinske storitve in
trgovina d.o.o. Brezovi dol

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brezovi dol 9, 1303 ZAGRA-
DEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HROVAT JOŽE, Brezovi dol

9, 1303 ZAGRADEC, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7363
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15056 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11209/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JAN JAN podjetje za trgovino,
računalništvo, proizvodnjo in inženiring,
d.o.o., Medvode, Spodnje Pirniče 21/b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnje Pirniče 21/b, 1215
MEDVODE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KADIVEC JANEZ, Spodnje

Pirniče 21/B, 1215 MEDVODE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 11.
1990; KAŠPAR JANJA, Na kalu 16, 4202
NAKLO, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 15. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7364
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15057 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11210/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BABY SERVIS podjetje za var-
stvo otrok, d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lobodova 4, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIZERLE DANIJELA, Lobo-

dova 4, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7365
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15058 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIDEMMARKT trgovina in stori-
tve, d.o.o., Dob, Šolska ul. 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Šolska ul. 7, 1233 DOB
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDEMŠEK ANDREJ, Šol-

ska ul. 7, 1233 DOB, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7366
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15059 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11221/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARKET JELKA trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Veličkova c. 54, Hrastnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veličkova c. 34, 1430 HRAST-
NIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOTAR JELKA, Borovak 2,

1272 POLŠNIK, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7367
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15060 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIA APPIA trgovina, storitve
d.o.o. Cerknica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sinja gorica 13, 1380 CERK-
NICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK MARIJA, Sinja Gori-

ca 13, 1380 CERKNICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7368
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15061 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11242/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RADELJ podjetje za agroživil-
stvo, gostinstvo in trgovino ter poslovne
storitve, d.o.o. Stranska vas 10, Ivančna
Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stranska vas 10, 1295 IVAN-
ČNA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADELJ RAFAEL, Stranska

vas 10, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7369
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15062 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11267/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JELKA frizersko-kozmetično
podjetje, d.o.o. Vir pri Stični 5, Ivančna
Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vir pri Stični 5, 1295 IVANČ-
NA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAMNIKAR JELKA, Vir pri

Stični 5, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7370
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15063 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11283/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VULCANO Podjetje za trgovi-
no, turizem in storitve Radomlje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rova 15, 1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RODE MATEJA, Rova 15,

1235 RADOMLJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7371
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15064 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M N INSTITUT NOVAK d.o.o.
Domžale izobraževanje, turizem, trgovi-
na, prevozništvo ekonomsko-propagan-
dna dejavnost

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamniška 13, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK MARJAN, Kamni-

ška 13, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7372
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15065 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11291/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RIG trgovinsko in storitveno
podjetje d.o.o. Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brestova pot 2, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEVEC MARICA, Brestova

pot 2, 1330 KOČEVJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7373
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15066 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11319/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REBOKS d.o.o. Ljubljana, pod-
jetje za posredovanje, nakup in prodajo
živilskih in neživilskih izdelkov

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Plevančeva 37, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REŠETIČ BORIS, Plevan-

čeva 37, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 12.
1990; ROUDI ANDREJ, Dolomitska 12,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7374
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15067 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11337/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRINCES Trgovina, proizvodnja,
zastopstvo in svetovanje, d.o.o., Trzin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pernetova 5, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JADRIČ BOJAN, Črtomiro-

va 23, 1000 LJUBLJANA, ne  odgovarja,
vstop: 28. 1. 1991; MIOČ METKA, Perne-
tova 5, 1236 TRZIN, ne  odgovarja, vstop:
28. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7375
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15068 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JENNY Trgovina na debelo in
drobno d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Primorska 4, 1111 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSTIČ ZDENKA, Primor-

ska 4, 1111 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7376
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15069 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FURMAN prevozno, storitveno
in svetovalno podjetje d.o.o. Preserje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jezero 14, 1352 PRESERJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRISTAVEC PAVEL, Jeze-

ro 14, 1352 PRESERJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 12. 1990;
PRISTAVEC MINKA, Polje cesta VI/4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 25. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7377
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15070 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11440/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SEDLAK podjetje za trgovino
in servisiranje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Črtomirova 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEDLAK FRANJO, Črtomiro-

va 25, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7378
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15071 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11441/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOŽNA družba za gostinstvo,
trgovino, mlinarstvo, mesarstvo in inže-
niring, d.o.o., Polhov Gradec št. 2, Pol-
hov Gradec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polhov Gradec št. 2, 1355 PO-
LHOV GRADEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEKLAJ JOŽEF, Polhov

gradec št. 2, 1355 POLHOV GRADEC, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1990; PEKLAJ BRANKA, Polhov
Gradec št. 2, 1355 POLHOV GRADEC, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7379
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15072 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IDNAS trgovina in storitve,
d.o.o., Dob, Bevkova ul. 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bevkova ul. 6, 1233 DOB
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMOLNIKAR ALEKSAN-

DER, Bevkova ulica 6, 1233 DOB, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7380
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15073 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ORION eksport-import d.o.o.
Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 2, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: DANETOVIČ NIKO, Preše-

rnova 2, 1230 DOMŽALE, vložek:
4.050,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
1990; GOLEŽ DARJA, Jaka Platiše 17,
4000 KRANJ, vložek: 4.050,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 27. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7381
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15074 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: J & AS gostinstvo, d.o.o., Jar-
čeva 12, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jarčeva 12, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: J & AS trgovsko podjetje,

d.o.o., Jarčeva 12, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7382
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15075 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: J & AS - LES Trgovina in pre-
delava lesa, d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jarčeva 12, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: J & AS trgovsko podjetje,

d.o.o., Jarčeva 12, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7383
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15076 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/11516/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FIJA Avto šola, trgovina, pos-
redovanje d.o.o. Notranje Gorice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Notranje Gorice 194, 1357
NOTRANJE GORICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FINK JANEZ, Notranje Go-

rice 194, 1357 NOTRANJE GORICE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7384
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15077 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MREŽA TRADE d.o.o., uvoz in
izvoz ter prodaja računalniške strojne in
programske opreme, audio-video tehni-
ke, neživilskega blaga in storitev

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Abramova 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KODELA VLASTA, Paka

86/A, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
1.600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 1.
1991; KODELA MATJAŽ, Abramova 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 1. 1991; PODLIPNIK
ČRTOMIR, Abramova 6, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 10. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7385
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15078 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TROP & SEŠEK nakup, proda-
ja, posredovanje, servisiranje, svetova-
nje, prevozi, uvoz-izvoz, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Scopolijeva 24, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: TROP ŠTEFAN, Scopolije-

va 24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12. 1990;
SEŠEK DRAGO, Zg. Pirniče 101, 1215
MEDVODE, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 12. 1990; BREZOVAR
ABA, Petkovškovo nabrežje 67, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7386
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15079 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOMES podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino in svetovanje d.o.o.
Stična

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Stična 85 b, 1295 IVANČNA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAVER MICI, Stična 85 b,

1295 IVANČNA GORICA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 1. 1991; MA-
VER BETI, Stična 85 b, 1295 IVANČNA
GORICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 16. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7387
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15080 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11573/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FAMI Podjetje za idejne storit-
ve, proizvodnjo in marketing d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg oktobrske revolucije 16,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEPELNIK FERDINAND,

Trg oktoberske revolucije 16, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 30. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7388
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15081 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11624/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VLAKA podjetje za sečno, sp-
ravilo in prevoz lesa, d.o.o., Stara pot 8,
Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stara pot 8, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOREN GREGOR, Grajska

pot 17, 1370 LOGATEC, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7389
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15082 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/11616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRIZMA TRADE trgovsko pod-
jetje in zastopstvo, d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgorje 4/a, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OGRINEC JOŽE, Podgor-

je 4/a, 1240 KAMNIK, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 10. 1990;
OGRINEC IVANKA, Podgorje 4/a, 1240
KAMNIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 10. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7390
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15083 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13039/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STARINA podjetje za trgovino
in gostinske storitve, d.o.o., Gabersko
31, Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gabersko 31, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STARINA ZDRAVKO, Sal-

laumines 10a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7391
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15084 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13056/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BUZZI & CAPPELLARO medna-
rodna špedicija, d.o.o., Ljubljana, Letali-
ška 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 14, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PARTL JOŽEF, Bistrica 41,

Šmihel, ST.MICHAEL, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7392
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15085 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13069/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GRAPOS trgovsko gradbeno
podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje c. VI/24, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐUKIĆ ŽARKO, Polje,

C.VI/24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 8.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7393
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15086 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PEER trgovina, izvoz-uvoz,
d.o.o., Ljubljana, Rimska 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Rimska 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERTOVT ZDRAVKA, Pod-

lubnik 171, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 8.
1991; ERZIN TADEJA, Kardeljeva 12,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7394
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15087 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PTI podjetje za telekomunika-
cijski inženiring, d.o.o., Poljanska 77/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanska 77/a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRONTEL IGOR, Cankar-

jeva 7, 9240 LJUTOMER, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 5. 1991; KRI-
STAN ROK, C.M.Tita 76/a, 4271 JESENI-
CE, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 14. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7395
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15088 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13098/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DELTA-TRADE trgovsko podje-
tje, d.o.o., Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Voljčeva 23, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLOVIČ JANA, Domžal-

ska 4, 1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7396
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15089 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KAPRE gostinko podjetje d.o.o.
Cerknica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. 4. maja 18, 1380 CERKNI-
CA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVSEC VASJA, Kržišniko-

va 1, 1215 MEDVODE, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 9. 1991; KO-
ŠIR MATEJ, Verje 75, 1215 MEDVODE,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7397
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15090 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13114/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INFO-TEAM podjetje za raču-
nalniški inženiring in elektroniko d.o.o.,
Trebušakova 2, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trebušakova 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ MARE, Škerljeva

2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.050,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 2. 1991; RMAN
JOŽE, Vrhovci 2, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.050,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 7. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-

jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7398
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15091 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KEKO-GRAD gradbeno podjet-
je, d.o.o., Notranje Gorice 213/G, Not-
ranje Gorice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Notranje Gorice 213/G, 1357
NOTRANJE GORICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEKIĆ HUSNIJA, Notranje

Gorice 213, 1357 NOTRANJE GORICE,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 7. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7399
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15092 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13124/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTRA ZT podjetje za zunanjo
trgovino d.o.o., Ljubljana, Titova 132

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 132, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 32.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEMAŽAR BREDA, Tuga

Vidmarja 8, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 3. 1991; LE-
BAN MARCO, Via del Monte, Santo 8l, GO-
RICA, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 18. 3. 1991; BREZIGAR BRANKO,
Via Cipriani 82, GORICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 3. 1991; GA-
NDRUS GULIEMO, Via Vitorio Veneto 65,
GORICA, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 18. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-7400
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15093 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13134/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ERDEEKO GLOBALNI ENGINE-
ERING d.o.o., Cesta 20. julija 2/C, Za-
gorje ob Savi

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 20. julija 2/C, 1410 ZA-
GORJE OB SAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEMEC STANKO, Koloni-

ja 1. maj 23, 1420 TRBOVLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7401
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15094 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13135/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EAGLE podjetje za proizvod-
njo, posredništvo, trgovino in zunanjetr-
govinske posle, d.o.o., Ljubljana, Letali-
ška 3, hala D

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 3, hala D, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČAMERNIK SREČKO, Pa-

rtizanska 29, 1000 LJUBLJANA MOSTE,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7402
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15095 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PLUS TRAVEL & TRADE turi-
zem in trgovina d.o.o., Albrehtova 56,
Ljubljana Škofljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Albrehtova 56, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.450,00 Sit
Ustanovitelji: BOBERA JANKO, Metoda

Mikuža 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.450,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7403
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15096 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARCELE podjetje za trgovino
in agenturo d.o.o., Agrokombinatksa 13
a, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Agrokombinatska 13 a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CELEC MARJETKA, Agro-

kombinatska 13 A, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7404
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15097 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13168/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROTEA trgovsko podjetje na
debelo in drobno ter proizvodnja d.o.o.,
Milana Majcna 12, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milana Majcna 12, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKAČ RUDOLF, Sava 10

a, 1282 SAVA PRI LITIJI, vložek: 4.800,00

Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 8. 1991; HU-
SKIČ ALOJZ, Ul. Franca Mlakarje 26, 1000
LJUBLJANA, vložek: 3.200,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 26. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7405
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15098 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13169/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOCCACELI Ljubljana, trgovi-
na, zastopstva, gostinstvo, d.o.o., Ljub-
ljana, Vošnjakova 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vošnjakova 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOCCACELI FRANCO,

Monte San Vito, VIA VITTORIO, vložek:
4.700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 2.
1991; LEVSKI & LEVSKI d.o.o., Vošnjako-
va 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.300,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7406
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15099 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13186/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIDEOTEKS MARKETING
d.o.o., Ljubljana, marketinško, agencij-
sko, trgovsko, proizvodno, gostinsko, za-
ložniško in turistično podjetje, Parmova
43, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 43, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALENČIČ BORIS, Tbilisij-

ska 58, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 8.
1991; TRAMPUŽ MITJA, Hošiminhova 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 8. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7407
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15100 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13189/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: WANOX storitveno, trgovsko in
proizvodno podjetje d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 7, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK MARJAN, Vrhpolje

149, 1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7408
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15101 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13191/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BLISK EL podjetje za proizvod-
njo in trgovino z elektrote- hničnimi iz-
delki, uvoz-izvoz, projektiranje... d.o.o.,
Trnovski pristan 24, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovski pristan 24, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLISK d.o.o., Tbilisijska

61, 1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7409
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15102 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13227/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: G.S.K. zastopanje in trgovina
Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novi trg 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALUŠNIK MATJAŽ, Pret-

narjeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 6.
1991; PREMRL STANISLAV, Viška 69,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 6. 1991; FUŽIR
MATJAŽ, Medenska 17, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 3. 6. 1991; FUŽIR JURE, Medenska
17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7410
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15103 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13246/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GRADIM trgovina materialov in
izdelkov, gostinstvo, marketing, uvoz-iz-
voz d.o.o., Ljubljana, Malenškova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malenškova 1, 1000 LJUB-
LJLANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAŠIČ DRAGOMIR, Šer-

kova 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 8.
1991; VIDMAR BORIS, Chengdujska 34,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7411
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15104 z dne 27. 12.

1999 pod št. vložka 1/13262/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BLISKY export-import, trgovi-
na na debelo in drobno, d.o.o., Dolenja
vas, Prigorica 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prigorica 25, 1331 DOLENJA
VAS

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: ORAŽEM RENATA, Prigo-

rica 25, 1331 DOLENJA VAS, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 8.
1991; ORAŽEM ROMAN, Prigorica 25,
1331 DOLENJA VAS, vložek: 3.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 8. 1991; SAVIČ
JOLANDA, Vrtnarska 1, 1310 RIBNICA, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7412
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15105 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13267/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NOVAIDEA world advertising &
marketing d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vošnjakova 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 50.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIRGO ITD D.O.O., Vošnja-

kova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
20.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 4.
1991; PELJHAN LUCIANA, Kidričeva 5,
5270 AJDOVŠČINA, vložek: 5.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 4. 1991; NOVA-
FIN S.R.L., via s. andrea 7, TREVISO, vlo-
žek: 12.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 4. 1991; LUCIANO BROTTO, Via Cava-
llea 81 Pederobba, TREVISO, vložek:
12.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-7413
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15106 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13270/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NA PRISTAVI podjetje za trgo-
vino, turizem in gostinstvo, d.o.o., Ljub-
ljana, Tbilisijska 57

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tbilisijska 57, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK PAVEL, Novo-

sadska 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 6.
1991; SUHADOLNIK TONE, Na Ravni 13,
1356 DOBROVA, vložek: 3.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 6. 1991; KNEP ZDE-
NKA, Pod Strahom 15, 1291 ŠKOFLJICA,
vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7414
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15107 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13277/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELIASCO mednarodno podjet-
je za trgovino, turizem in posredovanje
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklošičeva 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: ELIAS G.ROBERT, Achna-

fieh, Ghazalieh Str., BEIRUT LIBANON, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7415
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15108 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13285/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RONNY trgovina in grafika
d.o.o., Ljubljana, Vrhovčeva 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhovčeva 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAVRIČ ROMAN, Vrhovče-

va 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7416
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15109 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13314/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SCHERZO glasbene dejavno-
sti in prevajanje d.o.o., Kamnik, Zupan-
čičeva 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zupančičeva 1, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBAR KRIŽAN METKA,

Zupančičeva 1, 1240 KAMNIK, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7417
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15110 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13320/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: QUEENS HOTEL podjetje za
hotelske in turistične storitve, d.o.o., Lju-
bljana, Miklošičeva 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklošičeva 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 32.631,60 Sit
Ustanovitelji: KOMPAS MAGISTRAT tr-

govina in gostinstvo p.o., Mestni trg 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.631,60 Sit, ne  od-

govarja, vstop: 4. 10. 1991; LIPUŠ JOŽE,
Brezovica 60, 1351 BREZOVICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; JERAS ZVONE, Cilenškova 31,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; OBRE-
KAR BORUT, Beblerjev trg 3, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 10. 1991; TALKA MANASI-
JEVA, Sketova 4, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; ŠKRABANJA MARINKA, Sava
50, 1270 LITIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; FINK JOŽI-
CA, Veliki Gaber 45, 8213 VELIKI GABER,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; MIKANOVIČ DARINKA, Ul.
Koroškega bataljona 9, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; ŠINKOVEC ANDREJ, Polje
cesta 30/3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; SULJIĆ RASIM, Leninov trg 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 4. 10. 1991; DROKAN
OLGA, Polje cesta 5/1, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; DRAŽETIČ KAJA, Stična 23,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; DOLNI-
ČAR VERA, Sp. Rudnik I/49, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 10. 1991; KORELC BAR-
BARA, Švabičeva 1, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; TURK HELENA, Milke Keri-
nove 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; KOŠČAK LILIJANA, Žalna 22, 1290
GROSUPLJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 4. 10. 1991; BRAJER JAN-
KO, Pot na Visoko 1, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; BOTONJIĆ MIRSAD, Leninov
trg 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; KRSMANOVIĆ RISTO, Prušnikova
49, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; GOLI
MAJDA, Dolenjska cesta 151, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 4. 10. 1991; BABIČ DRAGA,
Trnovska 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; DANE MARJAN, Labodova 2 b,
1236 TRZIN, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 4. 10. 1991; LOVŠIN ELI-
ZABETA, Avsečeva 23, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1991; FERLIČ ANA, Dolenjska c.
36, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991;
BERDNIK BORIS, C. Dolomitskega odreda
96, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; DO-
LAR STANE, Resljeva 42, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 10. 1991; ZIDARIČ LADO, Leni-
nov trg 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; KOVAČ BREDA, Rožna dolina
VII/25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; VASLE ANDREJ, Pod akacijami 45,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
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ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; SKUBIC
JOŽEFA, Skučičeva 1, 1357 VNANJE GO-
RICE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 10. 1991; KRIZMANIĆ DRAGA,
Trnovska 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; BARIŠIČ MILAN, Dolenjska c. 56,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7418
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15111 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13334/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŽEJA podjetje za trgovino, go-
stinstvo in posredništvo, d.o.o., Ljublja-
na, Rožičeva 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožičeva 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAGAVEC ZDRAVKO, Tbi-

lisijska 46, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 8.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7419
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15112 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13349/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EUROSOFT proizvodno in trgo-
vsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Titova 59

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska 29, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOLČINA MIROSLAV, Lo-

kavška 3, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
4.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 6.
1991; BOLČINA IVAN, Lokavška 2, 5270
AJDOVŠČINA, vložek: 3.600,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 22. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7420
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15113 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TUNA notranja in zunanja trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta VII korpusa 17, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEF.ING.D.D., Cesta pr-

vih borcev 11, 8250 BREŽICE, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 8.
1991; SOFT-ING. D.D., Cesta prvih borcev
11, 8250 BREŽICE, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7421
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15114 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FRENKI podjetje za gostinst-
vo, turizem, gradbeništvo, trgovino in in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Stegne 35

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 35, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STERŽAJ FRANCI, Kolod-

vorska 11, 6230 POSTOJNA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 4.
1991; PETELIN MILAN, Polje C. V/7, 1000
LJUBLJANA POLJE, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7422
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15115 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13404/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BIO ATLANTIC trgovina na dro-
bno in debelo, d.o.o., Glavarjeva 15/74,
Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 15/74, 1234 ME-
NGEŠ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORENC ANTON, Bitna

vas 13, 8231 TREBELNO, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7423
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15116 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13409/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GS Trgovsko in storitveno pod-
jetje na debelo in drobno, d.o.o., Smled-
nik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Valburga 38 b, 1216 SMLED-
NIK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAN GREGOR, Podpeč

52, 1352 PRESERJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 10. 1991;
ČERNOŠA SANDI, Dolenjska c. 156 a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7424
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15117 z dne 27. 12.
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1999 pod št. vložka 1/13439/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SREŠ podjetje za trgovanje z
nepremičninami in trgovino, d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stritarjeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRGATIČ SREBRENKA,

Đakovičeva 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 8.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7425
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15118 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13441/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5533627
Firma: SOURCE podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kolezijska 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUPERTS ROMAN, Kole-

zijska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 8.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7426
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15119 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13442/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CONTACT & CONNECTION
podjetje za posredovanje in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dalmatinova 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 12.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZEKAN PETER, Ruska 7,

1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; JAZBIN-
ŠEK MILA, R. Boškoviča 6, SPLIT, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7427
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15120 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13461/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KARANT podjetje za projekti-
ranje, inženiring in marketing Ljubljana,
Polanškova 34, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polanškova 34, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIRANOVIČ DRAGAN, Po-

thom 1, 4247 ZGORNJE GORJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 10.
1991; LEBEN TOMAŽ, Zalarjeva 47, 1353
BOROVNICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 17. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7428
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15121 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13492/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LUKAS GROUP podjetje za me-
dnarodno posredovanje, d.o.o., Ljublja-
na, Tržaška 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 24, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUKELJ MIK, Tržaška

24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7429
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15122 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13498/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IPS - Y podjetje za trgovino,
d.o.o., Ljubljana IPS - Y d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tbilisijska 81, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: IPS D.O.O. LJUBLJANA,

Brnčičeva 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 10.
1991; BREZNIK BOJAN, Dragomer, Pot
na polane 24, 1351 BREZOVICA, vložek:
2.750,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 10.
1991; JEZA MARJAN, Bizjakova 10 a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.750,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 10. 1991; ŠIBIČ
GORDAN, Štihova 19, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7430
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15123 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13534/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GOLF-TOURS turizem in rent
agencija, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trdinova 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJERHOLD MILENA, Pri-

voz 7 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 214,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 9. 1991; MA-
RTER JOŽI, BERČIČEVA 10, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 193,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 9. 1991; PATE NATAŠA, TBILI-
SIJSKA 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
214,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 9.
1991; ANĐELKOVIČ RADIVOJ, Bratov Ja-
kopič 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 270,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 9. 1991; BA-
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VČER NEVA, METODA MIKUŠA 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 210,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 9. 1991; DRAŠLER IRE-
NA, VERD 37, 1360 VRHNIKA, vložek:
270,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 9.
1991; REMIH SIMONA, MALČI BELIČ 151,
1000 LJUBLJANA, vložek: 181,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 9. 1991; TROBEN-
TAR MANJA, CLEVELANDSKA 25, 1000
LJUBLJANA, vložek: 270,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 9. 1991; ZAKOVŠEK DA-
RJA, SPODNJE JARŠE 18, 1230 DOMŽA-
LE, vložek: 270,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 20. 9. 1991; PRAŠNIKAR JOŽE, VE-
LJKA VLAHOVIČA 4C, 1230 DOMŽALE,
vložek: 210,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 9. 1991; PETROVIČ IRENA, GRADIŠ-
ČE 17, 1360 VRHNIKA, vložek: 181,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 9. 1991; GO-
GALA MAJDA, KAMNIŠKA 60, 1234 MEN-
GEŠ, vložek: 270,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 9. 1991; BORŠTNAR MARJAN,
VRHOVLJE 1, 1225 LUKOVICA, vložek:
210,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 9.
1991; JERMAN ANTON, TOVARNIŠKA 6,
1235 RADOMLJE, vložek: 270,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 9. 1991; MARTER
VLADIMIR, HRUŠEVSKA 40, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 210,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 9. 1991; PENKO VILMA, LJUB-
LJANSKA 80, 1230 DOMŽALE, vložek:
293,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 9.
1991; SAJE MARJANA, POTRČEVA 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 184,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 9. 1991; POGAČAR
STANE, NA JAMI 1, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.462,70 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 9. 1991; SAVKOVIČ SIMONA, CESTA
NA SVETJE 11, 1215 MEDVODE, vložek:
1.368,20 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 9.
1991; BERTONCELJ ANTON, GLINŠKO-
VA PLOŠČAD 7, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.249,10 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7431
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15124 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REAL TRADE d.o.o., podjetje
za promet z nepremičninami, turizem,
gostinstvo, storitve in trgovino, Neuber-
gerjeva 19, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Neubergerjeva 19, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 9.800,00 Sit

Ustanovitelji: VERSTOVŠEK JANEZ, Ne-
ubergerjeva 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 11.
1991; PETRINA STANKO, Žlebe 2c, 1215
MEDVODE, vložek: 4.800,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 21. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7432
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15125 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13545/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TELEMAT podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, proizvodnjo in turi-
zem, d.o.o., Ljubljana, Jožeta Jame 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jožeta Jame 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRNC FRANC, Petroviče-

va 27, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 11. 1991; MU-
ŽAK MIROSLAV, Tkalčičeva 53, ZAGREB,
vložek: 6.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 11. 1991; STANČIČ ZLATKO, Maretiče-
va 16, ZAGREB, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7433
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15126 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13556/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MULTIMEDIA TRADE trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Černetova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TKALEC DRAŽEN, Crkve-

na ulica 20, OSIJEK, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je

registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7434
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15127 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STYLE trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARKO JELKA, Viška 69 d,

1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 9. 1991; SOMRAK
ALEŠ, Partizanska 2l, 1294 VIŠNJA GORA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7435
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15128 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LUPIN podjetje za računalni-
ško obdelavo podatkov in kontrolo pos-
lovanja, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Železna cesta 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMAILOVIĆ NIHAT, Vlaho-

vičeva 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
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družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7436
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15129 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13608/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAXIMALY podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, Pugljeva 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pugljeva 17, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLAS DUŠAN, BRATOV-

ŠEVA PLOŠČAD 10, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 10. 1991; GLAS SIMONA, Rašiška 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7437
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15130 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BB IN G INŽENIRING LJUBLJA-
NA d.o.o., Rojčeva 5, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rojčeva 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUŽINA BOŽIDAR, Rojče-

va 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 10. 1991;
JUŽINA GORAZD, Rojčeva 5, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 30. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7438
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15131 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13638/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SEL podjetje za distribucijo,
produkcijo in prezentacijo, Ljubljana,
Berčonova 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Berčonova 19, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENC RUŽICA, Cirila

Tavčarja 4, 4271 JESENICE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7439
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15132 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13642/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KAMILICA trgovsko podjetje
d.o.o., Cerknica, Tabor 5 b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tabor 5 b, 1380 CERKNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALIS OPEKA HERMINA,

Gerbičeva 19, 1380 CERKNICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7440
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15133 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13656/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠTIMEC računalniške in teksti-
lne storitve s trgovino, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTIMEC MARJAN, Ulica

Bratov Babnik 24, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7441
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15134 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5539676
Firma: COMPRO COMPUTERS trgov-

sko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ob Ljubljanici 12, 1000 LJU-

BLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUPERTS ROMAN, Kolezi-

jska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 8. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7442
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15135 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13663/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MADISON podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 61

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 61, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUPLENIK ROBERT, Fra-

nkovo naselje 107, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-7443
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15136 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13670/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVE - AVDIO VIDEO ELEKTRO-
NIKA d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ RUDOLF, Prdse

29, 1430 HRASTNIK, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 2. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7444
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15137 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13673/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AB - COMMERCE družba za tr-
govanje in zastopanje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Adamičeva ulica 2, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRLEK TONE, Adamičeva

2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7445
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15138 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13686/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STM podjetje za marketing
d.o.o., Ljubljana, Poljanska 99

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanska 99, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOZINA BOGDAN, Fabia-

nijeva 35, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7446
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15139 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13688/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FKK PROGRES podjetje za go-
stinske in trgovinske storitve, d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot v zeleni gaj 1 a, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: FUNA JOŽE, Selo 1, 6210

SEŽANA, vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 30. 9. 1991; KRANJEC MOJ-
CA, Vanganelska 19, 6230 POSTOJNA,
vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 9. 1991; KRMEC ROBERT, Pot v zele-
ni gaj 1a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7447
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15140 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13692/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JASTR trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Domžale, Ljubljanska
81

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 81, 1000 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRMOLE SIMONA, Ljub-

ljanska 81, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7448
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15141 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13694/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAIG podjetje za gostinstvo,
trgovino, turizem in rent a car d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vošnjakova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 14.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLAHA ROBERT, Kidriče-

va 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 7.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 9. 1991; BLA-
HA JASNA, Kidričeva 3, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 7.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7449
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15142 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RAGUŽ podjetje za trgovino in
posredovanje, d.o.o. Ljubljana, Macuko-
va 37

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Makucova 37, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAGUŽ DRAGAN, Maku-

cova 37, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7450
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15143 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13710/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOBOS podjetje za računalni-
ški inženiring d.o.o., Sodražica, Žimari-
ce 23 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žimarice 23 a, 1317 SODRA-
ŽICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMAC BOŠTJAN, Pod-

gorska 2, 1330 KOČEVJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7451
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15144 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13711/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SPLENDID podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in inženiring, d.o.o., Do-
mžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 76, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLMAJER FRANC, Ljub-

ljanska 76, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7452
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15145 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13714/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MOBA podjetje za storitveno
dejavnost d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Izletniška 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRODAR JANEZ, Izletniška

13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7453
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15146 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13715/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BIROCENTER uvozno izvozno
podjetje za proizvodnjo, trgovino in za-
stopanje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNAP FRANC, Sortina 1 a,

ZAGREB, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 10. 1991; KNAP HELENA,
Sortina 1 a, ZAGREB, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7454
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15147 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEKOTEX trgovina in storitve,
d.o.o., Grosuplje, Žalna 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žalna 25, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKETIČ OLGA, Žalna 25,

1290 GROSUPLJE, vložek: 4.000,00 Sit,

ne  odgovarja, vstop: 18. 9. 1991; ILIEV
TODOR, Pržino 7/1, SKOPJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7455
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15148 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MB TRADE podjetje za trgovi-
no in zastopstvo d.o.o., Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pavšičeva 20, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERGINC BOJAN, Pavši-

čeva 20, 1370 LOGATEC, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7456
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15149 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13740/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DONA-TEX trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana, Trg Ajdovščina 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg Ajdovščina 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODOPIVEC ANA, Herbe-

steinova 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 10.
1991; DOVŠAK NINA, Kidričeva 17, 3320
VELENJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 30. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7457
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15150 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NIKE trgovina na debelo in dro-
bno, d.o.o., Ljubljana, Ulica Bratov Uča-
kar 74

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Bratov Učakar 74, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURKO ZORICA, Ulica

Bratov Učakar 74, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7458
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15151 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13764/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OLI START storitve in trgovina
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reška 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ OLGA, Reška 27,

1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 2. 11. 1991; BOŽIČ
MARJAN, Reška 27, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7459
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15152 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13771/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GO - TO TRADE podjetje za
grafično dejavnost in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Brdo 49, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERKO MIRAN, Pristaška

c. 99, 4290 TRŽIČ, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7460
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15153 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13780/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KNJIGOVEŠTVO KRAMAR
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gasilska 18, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMAR VOJKO, Gubče-

va 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7461
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15154 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13781/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TISKARSTVO BRATUŠA d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gasilska 18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRATUŠA STANISLAV, Li-

nhartova 88, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7462
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15155 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13791/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CORP podjetje za storitve v tr-
govini, prometu, turizmu in za izvoz-uvoz
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rova 47, 1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRJANC BORUT, Rova

47, 1235 RADOMLJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7463
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15156 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13793/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: COMWELL d.o.o., družba za za-
stopanje, svetovanje in inženiring, Ljub-
ljana, Bratov Komel 37

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Komel 37, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZGONC BORUT, Bratov

Babnik 83, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 10.
1991; LIPIČ SAŠO, Bratov Komel 37, 1000
LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 10. 10. 1991; OSTERMAN
JURE, Ul. borcev za severno mejo 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 10. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 18 / 29. 2. 2000 / Stran 1517

sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7464
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15157 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5539315
Firma: MIOF marketinško informacij-

sko organizacijski finančni cosulting,
d.o.o., Ljubljana, Kongresni trg 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kongresni trg 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEVČIČ KORDIČ JADRA-

NKA, Kongresni trg 4, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7465
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15158 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13825/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: S SINOVA podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Gimnazijska cesta 15
E, Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gimnazijska cesta 15 E, 1420
TRBOVLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ STANISLAV, Gi-

mnazijska c. 15 E, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7466
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15159 z dne 27. 12.

1999 pod št. vložka 1/13828/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALPAMAYO proizvodno in trgo-
vsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Kersni-
kova 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAIGHER ARAMBAŠIĆ

SVIT, Kersnikova 12, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7467
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15160 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13845/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CYRUS Turistično posredova-
nje, marketing, zastopstva, d.o.o., Ljub-
ljana, Vošnjakova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vošnjakova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOSAK DRAŽEN, Kombo-

lova 13, ZAGREB, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7468
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15161 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13858/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ERBI gostinstvo in turizem,
d.o.o., Ljubljana, Pot v Goričico 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot v Goričico 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRILC ROBERT, Pot v Go-

ričico 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 10.
1991; GRILC ANTON, Pot v Goričico 14,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.400,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 29. 10. 1991; GRILC
JOŽEFA, Pot v Goričico 14, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.400,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 29. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7469
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15162 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13890/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JOTIC avtopralnica, d.o.o. Ko-
čevje, Mestni log 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni log 16, 1330 KOČEV-
JE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERBEŽAR JOŽE, Ul. He-

roja Marinclja 6, 1330 KOČEVJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 11.
1991; IVANEŽ MATIJA, Mestni log 16,
1330 KOČEVJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7470
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15163 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FAIRNESS podjetje za kozme-
tične storitve, masaže, trgovino in pos-
redništvo, d.o.o., Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podkraj 6, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 9.078,00 Sit
Ustanovitelji: JAPELJ RUDI, Luke Svet-

ca 5, 1270 LITIJA, vložek: 6.354,60 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 11. 1991; LUZAR MA-
RIJA, Dolenja vas 16, 1410 ZAGORJE OB
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SAVI, vložek: 2.723,40 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7471
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15164 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DEC-ASTIK podjetje za proiz-
vodnjo, storitve, trgovino in zastopanje
d.o.o., Kisovec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rudarska c. 3a, 1412 KISO-
VEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAŠOVEC FRANC, Ul. ta-

lcev 24, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7472
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15165 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13971/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠAMAL podjetje za proizvod-
njo in prodajo ognjeodpornih materia-
lov, d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, Cesta
v Log 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Log 20, 1351 BREZ-
OVICA PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOGLAR STANKO, Podlju-

belj 78/a, 4290 TRŽIČ, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 11. 1991;
PENKO MIHAEL, Ul. Pohorskega bataljona
75, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7473
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15166 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13976/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NAVA - CO. trženje in storitve,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina c. VII/7, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KARKOVIĆ SRDJAN, Lom-

nička 5, ZAGREB, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7474
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15167 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/13995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UMA podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Komenda

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moste 109, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: UČAKAR MARIJA, Moste

109, 1218 KOMENDA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7475
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15168 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14006/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: C.T.A. podjetje za trgovino, tu-
rizem in gostinstvo d.o.o., Šmartinska
152, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVJETIČANIN TANJA, Mo-

škričeva 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7476
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15169 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14016/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5540879
Firma: PRO TRGOS podjetje za trgovi-

no, posredovanje in zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Brdo 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILKOVIČ IZTOK, Cesta

na Brdo 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7477
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15170 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: P.A.V. oblikovanje, trgovina, za-
ložba, inženiring in promet s storitvami,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
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Ustanovitelji: TOMAŽIČ SONJA, Brileje-
va 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7478
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15171 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KARJANCA družba za notranjo
in zunanjo trgovino, proizvodnjo in sve-
tovanje, d.o.o., Radomlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolovec 7, 1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKOČIČ MAJDA, Mlin-

ska pot 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 10.
1991; TRTNIK JANEZ, Mlinska pot 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 7. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7479
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15172 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14058/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BAU ING. d.o.o., podjetje za
gradbeni inženiring, Cesta zmage 3, Za-
gorje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta zmage 3, 1410 ZAGOR-
JE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRABNAR VITAL, Cesta

zmage 3, 1410 ZAGORJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7480
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15173 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GRIMEX Ljubljana, podjetje za
projektiranje, izvedbo in inženiring v gra-
dbeništvu ter za promet... Ljubljana, Be-
ljaška 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Beljaška 20, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANČIČ MILIVOJ, Spod-

nji rudnik I/27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7481
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15174 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ETIC-ING svetovanje, inženiri-
ng, razvoj in raziskovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Chengdujska 26, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KARAS ŽELJKO, Cheng-

dujska 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7482
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15175 z dne 27. 12.

1999 pod št. vložka 1/14074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALFA-FOT podjetje za trgovi-
no, storitve in proizvodnjo d.o.o., Ljub-
ljana, Bežigrad 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bežigrad 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR SREČKO, Rosen-

taler strasse 5, KLAGENFURT, vložek:
4.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 9.
1991; ROKA d.o.o., TUGOMERJEVA 31,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7483
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15176 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ANIMUS osebne storitve,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Vide Pregarc 23, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESKOVŠEK IVO, Veljka Vla-

hoviča 7, 1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7484
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15177 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MALGAP podjetje za predela-
vo gozdnih sadežev, trgovina na debelo
in drobno ter uvoz in izvoz, d.o.o., Gro-
suplje, Polica 43

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Polica 43, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HETEM BAJRAMI, Ul. A.

Preševa 37, GNJILANE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7485
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15178 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14128/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ANIMA inženiring, uvoz-izvoz,
posredovanje, consulting, d.o.o., Ljub-
ljana, Polje c. XX/27

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje c. XX/27, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.001,00 Sit
Ustanovitelji: ZALAR PETER, Polje C.

XXII/27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.667,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12.
1991; VADNJAL VESNA, Topniška 70,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.667,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 12. 1991; VLA-
HOVIČ MILOVAN, Gosposvetska 7, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.667,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 10. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7486
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15179 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALBAKOS podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Milana Majcna 47, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KABASHI KADA, Ul.Milana

Majcna 47, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7487
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15180 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/14141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BLUE RIBBON export import
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova c. 94/3, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 11.329,45 Sit
Ustanovitelji: IOANNOU HARIS HADJI,

Nicosia, Kantaras Str. 7, CIPER, vložek:
5.891,25 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 6.
1991; ZANGENEH MAHDOKHT RAVANBA-
KHSH, Nikosia, Kantaras Str. 7, CIPER,
vložek: 5.211,60 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 6. 1991; IVANOV ĐURĐA, Darinke Ra-
dović 12, ŽELEZNIK, vložek: 226,60 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7488
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15181 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14199/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DENIS TRADE trgovsko in pre-
vozno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Polje,
Cesta VI/18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje, Cesta VI/18, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKOJEVIČ ŽELJKO, Po-

lje Cesta VI/18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7489
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15182 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DP “ VIS “ KONFEKCIJA VARA-
ŽDIN zunanja trgovina d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 81, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIS-KONFEKCIJA VARAŽ-

DIN P.O., Svilarska 2, VARAŽDIN, vložek:
10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7490
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15183 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14225/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HOLISTA marketing d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kotnikova 19 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIBIČ NOSAN MAJA, Glin-

škova pl. 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 10.
1991; REZAR PETER, Deteljica 8, 4290
TRŽIČ, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 28. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7491
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15184 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14279/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PUFI podjetje za posredova-
nje, finančni inženiring in trgovino,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rojčeva 26, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRBNIK NADA, Rojčeva

26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7492
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15185 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OBRAT proizvodnja, prodaja,
inženiring, uvoz-izvoz, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tunjiška mlaka 5f, 1240 KA-
MNIK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MESTEK ALEŠ, Klavčiče-

va 9, 1240 KAMNIK, vložek: 7.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 9. 1991; MESTEK
META, Klavčičeva 9, 1240 KAMNIK, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7493
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15186 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14287/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AQUATECH zunanje trgovinsko
podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jurčičeva 5, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: POHAR JURIJ, Herberstei-
nova ul. 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 6.
1991; ŽERDIN MARTIN, Tbilisijska ul. 20,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 6. 1991; ZOBEC
EDI, Bagnoli della Rosandra, TRST, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 6.
1991; GREGORIČ DAVORIN, Jurčičeva 5,
1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7494
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15187 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14301/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALMENDA trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vlahovičeva 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLJANEC MIRO, Vlaho-

vičeva 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 11.
1991; PAVLICA ALBIN, Zvezda 17, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 28. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7495
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15188 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14307/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LENCOM podjetje za posredo-
vanje nepremičnin in drugo poslovno po-
sredovanje d.o.o., Ljubljana, Primožiče-
va 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Primožičeva 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: LENČE PETER, Primožiče-
va 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7496
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15189 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14315/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CEV podjetje za centralno, ele-
ktriko, vodovod d.o.o., Cesta VIII/2, Lju-
bljana-Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta VIII/2, 1000 LJUBLJA-
NA POLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT FRANJO, Cesta

VIII/2, 1000 LJUBLJANA POLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7497
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15190 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAG & CO trženje, storitve,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 187, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAŠIČ DANILA, Sp. seni-

ca 16 b, 1215 MEDVODE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7498
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15191 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14332/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIAL izobraževanje in priredit-
ve, d.o.o., Ljubljana, Poljanski nasip 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanski nasip 14, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIKAR ALEŠ, Poljanski na-

sip 14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7499
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15192 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DESI trgovina na veliko in malo
d.o.o., Ljubljana, Kladezna 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kladezna 24, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GEBERT TOMAŽ, Rečna

8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 23. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7500
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15193 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14401/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STIK LJUBLJANA d.o.o., pod-
jetje za inženiring in izvajanje tehnolo-

ških in poslovnih sistemov, Ljubljana,
Grablovičeva 30

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grablovičeva 30, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 261.400,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPOLAR ANTON, Mestni

log 36, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
128.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 11. 1991; AČKO PETER, Košaški dol
94, 2109 MARIBOR, vložek: 10.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 11. 1991;
VRHOVNIK GREGOR, Langusova 13, 1000
LJUBLJANA, vložek: 22.500,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 15. 11. 1991; ŠPOLAR SI-
VEC NADA, Mestni trg 36, 4220 ŠKOFJA
LOKA, vložek: 13.400,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 15. 11. 1991; FRANIČ VLA-
DO, Resljeva 32, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 11. 1991; MAVRIČ DUŠAN, Celovška
125, 1000 LJUBLJANA, vložek: 22.500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 11. 1991;
MAVRIČ BERNARD, Celovška 125, 1000
LJUBLJANA, vložek: 22.500,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 15. 11. 1991; ŽLEBNIK LO-
JZE, Delavska 13, 4208 ŠENČUR, vložek:
10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 11. 1991; VRHOVNIK JANEZ, Langu-
sova 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
22.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7501
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15194 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14414/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M & M INŽENIRING podjetje za
inženiring, zastopanje, trgovino, proiz-
vodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana, Me-
stni trg 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni trg 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKULIN MARJAN, Mestni

trg 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 12. 1991; ŠU-
ŠTAR MARJAN, Postojnska 23, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 4. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno

gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7502
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15195 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARELCA prometno in trgov-
sko podjetje d.o.o., Ljubljana, Mikloši-
čeva 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklošičeva 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERELA JANEZ, Lončar-

ska 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7503
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15196 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EVRO TRADE CO trgovina, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., Kunaverjeva
3, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kunaverjeva 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CESAR SONJA, Bijediče-

va 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7504
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15197 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14447/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JAKA ELEKTRO podjetje za ele-
ktroinstalacije in trgovino d.o.o., Pod-
kum 37, Zagorje ob Savi

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podkum 37, 1410 ZAGORJE
OB SAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KMETIČ JANEZ, Podkum

37, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7505
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15198 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERNATIONAL MEDIA SER-
VICES import-export, posredovanje, za-
stopstva, d.o.o., Ljubljana, Matjaževa 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Matjaževa 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAŽIN SLAVICA, Matja-

ževa 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 12.
1991.

Sr-7506
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15199 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14458/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5542529
Firma: MB CONTROLLING podjetje za

finančno računovodske storitve in sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, Marinkov trg
13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marinkov trg 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BANJAC MILOJKA, Marin-

kov trg 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-

salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7507
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15200 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BRAHAN podjetje za organiza-
cijo, managment, marketing, consulting,
posredovanje, zastopanje in komisijo,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Roška cesta 21, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRANDNER HANNES, Un-

gargasse 26/6a, DUNAJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7508
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15201 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KORALA podjetje za proizvod-
njo, storitve, trgovino in svetovanje,
d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Matije Blejca 10, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUGLER ZDENKO, Matije

Blejca 10, 1240 KAMNIK, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7509
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15202 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GIANNI proizvodnja in trgovina
d.o.o., Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zelena pot 2, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: WEITH TANJA, Cankarjeva

6, 1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7510
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15203 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14491/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: D & S trgovsko in turistično
podjetje, d.o.o., Domžale, Miklošičeva
4/B

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklošičeva 4/B, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZRIMŠEK SONJA, Mikloši-

čeva 4/B, 1230 DOMŽALE, vložek:
7.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12.
1991; HASANI DŽEFER, Riječka 10,
UMAG UMAG, vložek: 800,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 10. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7511
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15204 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14513/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UPEKS trgovina na veliko in
malo z usnjem, plastiko in tekstilom
d.o.o., Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Streliška 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEKADA ANDREJ, Streli-

ška 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7512
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15205 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: APRO INŽENIRING podjetje za
avtomatizacijo d.o.o., Ljubljana, Kersni-
kova 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLAŽUN BRANIMIR, Kers-

nikova 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7513
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15206 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/14527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ENBI trgovsko in proizvodno
podjetje d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska c. 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERŽAN NEDJAN, Kova-

čičeva 9, 6102 KOPER, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7514
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15275 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELFOT podjetje za baterije in
fotografijo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Streliška 12 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OGRIN JANKO, Janežiče-

va 15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 6. 1989; OG-
RIN TOMAŽ, Ul. bratov Učakar 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 12. 6. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7515
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15276 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02142/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAC podjetje za inženiring,
proizvodnjo, servis in promet opreme za
informatiko in avtomatizacijo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reboljeva 19, 1236 TRZIN,
MENGEŠ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONIČ JANEZ, Cesta na

Brdo 42 b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 5.
1989; ČRNE BORIS, Medenska 93, 1000
LJUBLJANA, vložek: 160,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 29. 5. 1989; KOVAČIČ JEL-
KO, Reboljeva 19, 1236 TRZIN, vložek:
160,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 5.
1989; PERUŠKO OLIMPIO, Keržičeva 20,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 5. 1989; BAMBIČ
IGOR, Keržičeva 20, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 180,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 5. 1989; VALENČIČ MILAN, Oktobr-
ske revolucije 27, 6310 IZOLA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 5.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7516
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15277 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02199/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REGA marketing, svetovanje,
inženiring, prevajanje, turizem, proizvo-
dnja, Ljubljana, Šišenska 125, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šišenska 125, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: RAVNIKAR DARKO, Šišen-

ska 125, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 7.
1989; GAMS JOŽEF, Malejeva 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.050,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 10. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7517
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15278 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PARIZAR d.o.o., podjetje za
ekonomske, organizacijske in tehnolo-
ške storitve Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 11, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.280,00 Sit
Ustanovitelji: ANTIČEVIČ ANTON, Hrib

5, 1370 LOGATEC, vložek: 120,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 6. 1989; ČERNIGOJ
DUŠAN, Stara cesta 69, 1370 LOGATEC,
vložek: 120,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 6. 1989; GODINA FRANC, Poštni vrt 12,
1370 LOGATEC, vložek: 120,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 6. 1989; GOSTIŠA JA-
NEZ, Tržaška 9, 1370 LOGATEC, vložek:
120,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 6.
1989; GREGORIČ MARJAN, Tovarniška
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14, 1370 LOGATEC, vložek: 120,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 6. 1989; KRIŽ-
MAN ALEŠ, Poljanska 16, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 120,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 9. 6. 1989; LUTMAN MILAN, IX korpu-
sa 2, 6230 POSTOJNA, vložek: 120,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 6. 1989; ME-
NARD BERTO, Jamnica 20, 1370 LOGA-
TEC, vložek: 120,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 9. 6. 1989; MIHELIČ LUDVIK, Trebi-
njska 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 120,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 6. 1989; MI-
HEVC ANTON, Poštni vrt 16, 1370 LOGA-
TEC, vložek: 120,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 9. 6. 1989; OBLAK SAMO, Tržaška
31, 1370 LOGATEC, vložek: 120,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 6. 1989; PRIJATE-
LJ MARKO, Titova 85, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 120,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 6. 1989; PUC VLADO, Pavšičeva 2,
1370 LOGATEC, vložek: 120,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 6. 1989; SMOLE JA-
NEZ, Hrib 1, 1370 LOGATEC, vložek:
120,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 6.
1989; OŠTIR STOJAN, Prešernova 2, 1370
LOGATEC, vložek: 120,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 9. 6. 1989; PERKO JOŽE, Pa-
všičeva 22, 1370 LOGATEC, vložek:
120,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 6.
1989; ŠIRAJ JOŽE, Vodovodna 41, 1381
RAKEK, vložek: 120,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 9. 6. 1989; ŽELE ANDREJ, Ulica
27. aprila 6, 6257 PIVKA, vložek: 120,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 6. 1989; SP-
LOŠNA OBRTNA ZADRUGA NOTRANJKA,
Tržaška 11, 1370 LOGATEC, vložek:
120,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 6.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7518
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15279 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MOBIL INŽENIRING d.o.o. Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška c. 74, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 17.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUS-KUZMIČ FRANČI-

ŠKA, Na poljane 9, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 5.666,66 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 10. 1989; MURN MARJAN, Glinška 2
A, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.666,66 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 10. 1989; JAM-
ŠEK FRANC, Lozarjeva 5, 1234 MENGEŠ,
vložek: 5.666,66 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7519
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15280 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: WESTLINE podjetje za trgovi-
no, marketing, inženiring in posredova-
nje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 22, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PARAZAJDA BRANKO, Gli-

nškova ploščad 22, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7520
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15281 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SPRING Svetovalno podjetje za
računalniški inžiniring, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica narodne zaščite 14,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAHER MIRKO, Ulica na-

rodne zaščite 14, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik

gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7521
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15282 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02631/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CHRONOS Proizvodnja in trgo-
vina d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grajzerjeva 23, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUGMAN TADEJ, Tugomi-

rjeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7522
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15283 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02658/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SONIK podjetje za inženiring,
svetovanje in izvajanje gradbene, trgo-
vinske in komercialne dejavnosti, d.o.o.
Ljubljana, Livada 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Livada 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRASTNIK VINKO, Prusni-

kova 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 9. 1989;
ORAŽEM MILAN, Ulica narodne zaščite 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 9. 1989; PODOBNIK
BRANKO, Žrtava fašizma 16, GEROVO, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 9. 1989; ŠPRAH VLADIMIR, Livada 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-7523
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15284 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02701/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TIM podjetje za zunanjo in not-
ranjo trgovino, transport in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnji Rudnik I/29, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HREŠČ STJEPAN, Miha-

novičeva 24, PRELOG, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7524
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15285 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TINTEKS trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tischlerjeva 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERNIK TOMAŽ, Tischler-

jeva 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 10.
1989; FUŽIR MATJAŽ, Medenska 17,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7525
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15286 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FCI FISCHER LJUBLJANA me-
dnarodno posredovanje in poslovno sve-
tovanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kardeljeva ploščad 22, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FCI FISCHER INTERNATI-

ONAL GMBH, Ferdinand Porsche Str. 8,
SALZBURG, vložek: 1.500,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 7. 11. 1989; KUKOVIČ
IVAN, V Murglah 257, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 11. 1989; PODLIPNIK JOŽE, Šlandrova
11, 1230 DOMŽALE, vložek: 100,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 11. 1989; SRŠE
IVAN, Vrhniška 21, 1351 BREZOVICA, vlo-
žek: 100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 11. 1989; ŠKORJAK BOŠTJAN, Hreno-
va 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 11. 1989; UR-
BAN VLADIMIR, ., 0000., vložek: 100,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7526
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15287 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MING podjetje za inženiring,
trženje, svetovanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pavšičeva 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠETINC MARKO, Pavšiče-

va 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.800,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1989;
ŠETINC MARUŠA, Pavšičeva 6, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7527
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15288 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02901/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GASTA Trgovina na debelo in
drobno d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Blažičeva ul. 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GALIČ STANKO, Blažičeva

ulica 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7528
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15289 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02936/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIBRA Podjetje za zalaganje in
izdajanje knjig in publikacij, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod hrasti 59, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LORENCI JANKO, Karde-

ljeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 12. 1989; NO-
VAK ANDREJ, Pod hrasti 59, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 5. 12. 1989; NOVAK EDVINA, De-
kani 59, 6102 KOPER, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 12. 1989; REPO-
VŽ MIJA, Poljanska 11, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7529
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15290 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02937/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AKCIA Trgovina in svetovanje
d.o.o., Ljubljana, Rojčeva 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Rojčeva 15, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: BAUCON EDO, Linhartova

74, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 10. 1989; BLE-
JEC IGOR, Leninov trg 15, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 30. 10. 1989; COLLAUTI GREGOR,
Trnovski pristan 10, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 10. 1989; GORIUP SERGEJ, Rožna
dolina cesta XVII/30, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 10. 1989; GORŠE BILJANA, Smrtniko-
va 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 10. 1989;
GOSAR ZVONE, Jamnikarjeva 53, 1000
LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 30. 10. 1989; MALIS IRENA,
Polanškova 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 10.
1989; MESOJEDEC MARKO, Palmejeva
32, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 10. 1989; PDP
YUGEA, P.O., Kardeljeva ploščad 17, 1000
LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 30. 10. 1989; PIŠEK BRANE,
Kolarjeva 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 10.
1989; SIMONČIČ SAŠO, Herbersteinova
29, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7530
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15291 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02955/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEK podjetje za proizvodnjo
in prodajo hrane in pijač d.o.o. Kardelje-
va 23, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kardeljeva 23, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLANŠEK LUČKA, Zeljar-

ska 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 11. 1989;
MAJZELJ ANTON, Arkova 6, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 24. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa

navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7531
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15292 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02960/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BRŠ NT, ZT, consulting, mar-
keting, špedicija, d.o.o. Ljubljana, Vido-
vdanska 1, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vidovdanska 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: PLUT BOŽA, Groharjeva 6,

1240 KAMNIK, vložek: 2.100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7532
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15293 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02962/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HANGARTNER mednarodni tra-
nsport in špedicija, d.o.o., Ljubljana, Le-
tališka 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 14, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HANGARTNER AG, Neu-

mattstrasse 29, CH-5001 AARAU, ŠVICA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 8. 1989; ARAHCONSULTING, D.O.O.,
Kardeljeva 8, 1000 LJUBLJANA, ne  odgo-
varja, vstop: 31. 8. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7533
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15294 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02969/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RAKOVA JELŠA podjetje za tr-
govino in storitve, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Delakova 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKOVIĆ VOJISLAV, De-

lakova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 11.
1989; MILOJEVIĆ RADMILA, Schulstrasse
31, FRANKFURT, MAIN, ne  odgovarja, vs-
top: 23. 11. 1989; MARKOVIĆ MIRJANA,
Delakova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 11.
1989.

Obrazložitev: Osnovni kapital družbe
znaša 2.000,00 SIT in 1.000,00 DEM. De-
lež Marković Vojislava je 1.000,00 SIT, Ma-
rković Mirjane 1.000,00 SIT, delež Miloje-
vić Radmile pa je 1.000,00 DEM. Ker proti
sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vlo-
žen ugovor, je registrsko sodišče na podla-
gi prvega odstavka 32. člena Zakona o fina-
nčnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izre-
ku sklepa navedeno gospodarsko družbo.
Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik
oziroma delničar gospodarske družbe in up-
nik gospodarske družbe v roku 30 dni od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču.

Sr-7534

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 1999/15295 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02990/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RUBIKON podjetje za svetova-
nje, inženiring in razvoj d.o.o. Zagorje
ob Savi, Polje 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje 4, 1410 ZAGORJE OB
SAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALOH PLAHUTNIK STA-

ŠA, Prešernova 19, 1410 ZAGORJE OB
SAVI, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 10. 1989; CIZEJ MITJA, Fakino-
va 4, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 10.
1989; ČEŠKO SANDI, Cesta zmage 7,
1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 10. 1989; OS-
TROŽNIK SAŠO, Cesta zmage 12, 1410
ZAGORJE OB SAVI, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 10. 1989; TEKAVČIČ
METKA, Farčnikova 73, 1410 ZAGORJE
OB SAVI, vložek: 400,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-



Stran 1528 / Št. 18 / 29. 2. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7535
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15296 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02992/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MINI-C Družba za turizem, tr-
govino in računalništvo, d.o.o., Vodniko-
va 2, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIMERMAN MATJAŽ, Vr-

hovci C. XIV/13, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 10. 1989; MINIĆ MILORAD, Suhadol-
čanova 48, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7536
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15297 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02993/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERTURS Turistična agenci-
ja p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Kidričeva 5, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 77.210,00 Sit
Ustanovitelji: BASIČ ROMANO, Kidriče-

va 5, 1370 LOGATEC, vložek: 77.210,00
Sit, ostalo, vstop: 27. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7537
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15298 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/02995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SINTEL podjetje za projektira-
nje, montažo in servisiranje TV sistemov,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Cvetači 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: BREGANT TOMAŽ, Grinto-

vška 15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 10. 1989;
GOLOB MARKO, Ilirska 7, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 21. 10. 1989; NIKOLIČ PREDRAG,
Vlahovičeva 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7538
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15299 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/03009/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KLUB HOLLYWOOD, I-PE go-
stinstvo, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zrinjskega 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREINFALK IZTOK, Rožna

dolina C. V/42, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 6.
1991; KUNŠIČ JURE ZDRAVKO, Pri mosti-
ščarjih 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.900,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 8.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7539
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15300 z dne 29. 12.

1999 pod št. vložka 1/03025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MANAS podjetje za organiza-
cijsko svetovanje, d.o.o. Ljubljana, Tito-
va 37

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 37, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMREKAR EMIL, Bratov-

ševa ploščad 15, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7540
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15301 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: S.F.I.N.G.A. podjetje za produ-
kcijo in distribucijo audiovizualnih del,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moše Pijadejeva 31, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRADIŠNIK BRANKO, Ci-

galetova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
490,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 11.
1989; HRIBAR LADO, Ob sotočju 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.020,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 11. 11. 1989; ZAJC FRA-
NC, Kvedrova 16, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 490,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7541
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15302 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03038/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: ALFA d.o.o. Podjetje za trgovi-
no, Ivančna Gorica, Livarska 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Livarska 1, 1295 IVANČNA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTRČ IRENA, Poljanska

19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7542
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15303 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGK atletsko gimnastični klub,
d.o.o., Ribnica, Gorenjska c. 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorenjska c. 20, 1310 RIBNI-
CA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ MILAN, Kolodvor-

ska 23, 1310 RIBNICA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 10. 1989;
ŽULJ BORIS, Gorenjska c. 20, 1310 RIB-
NICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 30. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7543
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15304 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03056/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MM podjetje za trgovino, gosti-
nstvo in turizem, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rimska 18, Log, 1351 BREZ-
OVICA PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLINAR MATJAŽ, Loška

cesta 27, Log, 1351 BREZOVICA PRI
LJUBLJANI, vložek: 2.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 5. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7544
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15305 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03063/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIBRA trgovsko-gostinsko in
proizvodno podjetje, p.o. Radomlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 31, 1235 RADOM-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANKOVIČ ZVONKO, Pre-

šernova 31, 1235 RADOMLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7545
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15306 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REFLEKS podjetje za proizvo-
dnjo, inženiring in svetovanje, d.o.o. Ka-
mnik, Kamniškozasavskega odreda 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamniškozasavskega odreda
9, 1240 KAMNIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČAMPELJ JOŽE, Matije

Blejca 16, 1240 KAMNIK, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10. 1989;
GRUBOR KATARINA, Markovo 3 d, 1240
KAMNIK, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 16. 10. 1989; KOMATAR STANE,
Jurčičeva 20, 1240 KAMNIK, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10.
1989; URH BOŽO, Kamniškozasavskega
odreda 9, 1240 KAMNIK, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 10. 1989;
URH MARJAN, Palovška 21, 1240 KAM-
NIK, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 16. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7546
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15307 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03085/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EROM proizvodnja, špedicija,
trgovina in turizem, d.o.o. Matjanova pot
7, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Matjanova pot 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 90.238,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT BELA, Lajkovška

22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 11. 1989; KRA-
NJC IVAN, Pavšičeva 4, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 88.838,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 14. 11. 1989; TRONTELJ BRANE, 29.
herceg. divizije 22, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7547
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15308 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DIONIZ trgovsko, zastopniško,
posredniško in gostinsko podjetje d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Proletarska 4/VI, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POPOVIČ VLADIMIR, Pet-

rovičeva 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
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stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7548
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15309 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03113/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELEKTRONIK proizvodnja in tr-
ženje elektronskih naprav, d.o.o. Ljub-
ljana, Vide Pregarčeve 23

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vide Pregarčeve 23, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NIKOLIĆ SRETEN, Rojče-

va 26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7549
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15310 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03143/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FEELING consulting d.o.o., Lju-
bljana, Celovška 103

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 103, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSMAČ JOŽE, Ulica bra-

tov Učakar 134, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7550
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15311 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VASJA Podjetje za gostinstvo,
d.o.o. Ljubljana, Neubergerjeva 23

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Neubergerjeva 23, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDEČNIK IGOR, Neuber-

gerjeva 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 9.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7551
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15312 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03153/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARIN-COMERC d.o.o., druž-
ba za trgovanje z omejeno odgovornost-
jo, Dobrova 7, Ind. cona Trzin, Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobrova 7, Ind. cona Trzin,
1230 DOMŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERČEK JURE, Dobrova

7, Ind. cona Trzin, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7552
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15313 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03155/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GROSEMARK Podjetje za trgo-
vino, marketing in inženiring, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Drenikova 17, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAKOVEC LJUBOMIR, Vr-

hovci, Cesta 21/22, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 11. 1989; SEVNIK NADAN, Rimska 7a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7553
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15314 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KAJA d.o.o. podjetje za proiz-
vodnjo, storitve in trgovino, Streliška 10,
Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Streliška l0, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ ZLATKO, Streliška

10, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7554
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15315 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LUCIJA Podjetje za proizvod-
njo in trgovino, Leninov trg 1, Nove Fuži-
ne, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 1, Nove Fužine,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 200.780,00 Sit
Ustanovitelji: TRONTELJ ALOJZIJ, Sost-

rska c. 10 b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.390,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
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13. 12. 1989; TRONTELJ ANA LUCIJA, So-
strska c. 10 b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.390,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7555
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15316 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03190/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOMA trženje s športnimi pri-
pomočki, d.o.o., Ljubljana, Kašeljska 91

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kašeljska 91, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLOKAN MITJA, Maistrova

11, 2109 MARIBOR, vložek: 200,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 11. 1989; SVET
MATJAŽ, Kašeljska 91 a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 10. 11. 1989; ŠEGA BOŽO, Koro-
ška 65, 2109 MARIBOR, vložek: 200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 11. 1989;
DERMASTJA URBAN, Pegamova 1, 1000
LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 10. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7556
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15317 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03201/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOING podjetje za inženiring,
konzalting, zastopanje, trgovino ter iz-
voz in uvoz, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mivka 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROBINIK ROK, Klaričeva

12/d, 6102 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7557
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15318 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03224/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GLOTTA podjetje za izobraže-
vanje in svetovanje, d.o.o., Novakova 3,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novakova 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KORINŠEK IVANKA, Glin-

škova ploščad 22, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 12. 1989; SOVRE DANA, A. Bitenca 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 12. 1989; ŠTEMBER-
GER JELICA, Mucherjeva 3, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7558
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15319 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGENA d.o.o. Kmetijsko trgov-
sko podjetje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ig 194 b, 1292 IG
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMAT ANTON, Ig 194 B,

1292 IG, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 7. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-

ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7559
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15320 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03236/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ENERGOMONT d.o.o., podjet-
je za izvajanje instalacijskih in drugih
zaključnih del v gradbeništvu, Ljubljana,
Petrovičeva 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petrovičeva 19, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: BANJAC ŽIVKO, Petroviče-

va 19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 11. 1989;
MILOJICA SLAVKO, Prevoje 37, 0000
PREVOJE, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 27. 11. 1989; PETROVIČ LJU-
BINKO, Petrovičeva 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7560
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15321 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MATRIT Trgovina na debelo
Domžale d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 8O, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LABUS MILAN, Polje cesta

V/1, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 11.
1989; MOJŠKERC JOŽE, Periška 33,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.900,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
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gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7561
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15322 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03242/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BIRO ZA VARSTVO PRI DELU,
POŽARNO VARSTVO IN VARSTVO OKO-
LJA, podjetje v zasebni lasti, Ljubljana,
Scopolijeva 15, p.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Scopolijeva 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 200,00 Sit
Ustanovitelji: DOLENC JOŽE, Scopoli-

jeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7562
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15323 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GAMA Trženje, zastopanje, po-
sredovanje, uvoz-izvoz, foto-inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Na Korošici 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Korošici 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 13.530,00 Sit
Ustanovitelji: ERŽEN JURIJ, Na Korošici

22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.100,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; KR-
PAN ŽELJKO, Jagičeva 15, ZAGREB, vlo-
žek: 9.330,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 11. 1991; RIJAVEC MARTA, Mirke 23,
1360 VRHNIKA, vložek: 2.100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7563
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15324 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03253/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: K & M marketing d.o.o. Oster-
čeva 2, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Osterčeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAPUS VOJKO, Osterče-

va 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 11. 1989;
TUŠKEJ MITJA, Bijedičeva 1, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 17. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7564
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15325 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03257/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: B & B Podjetje za turistično
posredovanje, d.o.o. Domžale, Ljubljan-
ska 76

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 76, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ BRANKO, Zapuže

6, 5270 AJDOVŠČINA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7565
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15326 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03262/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALKOM podjetje za trgovino,
turizem, posredništvo, inženiring, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. bratov Učakar 96, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALBREHT JANEZ, Ul. bra-

tov Učakar 96, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 11.
1989; ČELOFIGA DANIEL, Pot na Dobeno
5 a, 1234 LOKA PRI MENGŠU, MENGEŠ,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 11. 1989; ČERNIVEC BOJAN, Zvezda
20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 11. 1989; LIPO-
VŽ NIKO, Dalmatinova 10, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 21. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7566
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15327 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UNO družba za inženiring in
projektiranje objektov, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Agrokombinatska 4a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVIČEVIČ GVOZDEN,

Nade Dimič 21, SUBOTICA, vložek: 600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 11. 1989;
PETRIČEVIČ PREDRAG, Jugoslavenska
22, SUBOTICA, vložek: 600,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 21. 11. 1989; PRIMORAC
ŽELIMIR, Agrokombinatska 4 a, 1000
LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7567
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15328 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: VALBIS podjetje za ribištvo, tu-
rizem, trgovino, prevozništvo in gostin-
stvo, Ljubljana, Na Jami 1, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Jami 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILENKOVIČ BRANKO,

Na Jami 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 11.
1989; PERPAR TONE, Privoz 8, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 23. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7568
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15329 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MANDARIN COMMERCE Trgo-
vsko podjetje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 307, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČRNAK JANEZ, Ul. bratov

Učakar 138, 1000 LJUBLJANA, vložek:
666,66 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 11.
1989; HODNIK DAMIJAN, Jamova 7, 1000
LJUBLJANA, vložek: 666,66 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 23. 11. 1989; KNAVS BORUT,
Šišenska 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
666,66 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7569
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15330 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03276/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: WANEX zunanjetrgovinsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Na Jami 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Jami 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK VANDA, Na jami 4,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7570
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15331 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03290/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: K & B Proizvodnja, trženje in
montaža tehničnih izdelkov, Ljubljana,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lepodvorska 22, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRESKVAR DUŠAN, Trig-

lavska 52, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; KNAPIČ JOŽE, Sajovčeva 12, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7571
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15332 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03293/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: H-ING d.o.o., podjetje za proje-
ktiranje, inženiring in posredovanje, Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Beblerjev trg 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEZAR TONČEK, Pečin-

ska 13, 1000 LJUBLJANA, ne  odgovarja,
vstop: 14. 12. 1989; CRNJAK DARJA, Ža-
ucerjeva 17, 1000 LJUBLJANA, ne  odgo-
varja, vstop: 14. 12. 1989; CRNJAK ZO-

RAN, Žaucerjeva 17, 1000 LJUBLJANA,
ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; GAN-
TAR ANDREJ, Ljubljanska 96, 1293 ŠMA-
RJE-SAP, ne  odgovarja, vstop: 14. 12.
1989; PETERNELJ ROBERT, Celovška 87,
1000 LJUBLJANA, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; VRANJEŠ ZDENKO, Beble-
rjev trg 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7572
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15333 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FRIMONT trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Zajelše 71

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zajelše 71, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERIHA METOD, Šentja-

kob 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 11.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7573
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15334 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03306/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VENETON Inženiring, svetova-
nje in zunanjetrgovinsko poslovanje,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lepi pot 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.250,00 Sit
Ustanovitelji: AHLIN MARIJA, Perovo 37,

1290 GROSUPLJE, vložek: 250,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 3. 1990; BOJOVIĆ
VESNA, Ul. 1. junija 36/b, 1420 TRBOV-
LJE, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
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top: 25. 11. 1989; POGAČNIK MARJAN,
Trg oktobrske revolucije 1, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 25. 11. 1989; PUKL MILOŠ, Vilharje-
va 41, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 11. 1989;
RIHTAR KORES NEŽA, Prušnikova 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 11. 1989; ROBLEK
MAJCEN MATIJA, Kersnikova 11, 1000
LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7574
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15335 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5603935
Firma: 5M-GRBA d.o.o., podjetje za

komercialno poslovanje na do- mačem
in tujem trgu, proizvodnjo kovinskih in
les- nih izdelkov, storitev fototehnike,
domačo obrt..

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Puhtejeva 20, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKAC MILOŠ MILAN, Pu-

htejeva 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 4.
1990; MIKAC MARIJA, Ul. V. Vlahoviča 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 4. 1990; MIKAC MO-
JCA URŠKA, Puhtejeva 20, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 100,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7575
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15336 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07036/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIMFA podjetje za masažo,
akupresuro in akupunkturo, d.o.o., Ljub-
ljana, Šišenska 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šišenska 25, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LONGYKA MARKO, Šišen-

ska 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7576
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15337 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07038/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5385199
Firma: MISTER Trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Ljubljana Topniška 21
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Topniška 21, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MITJA PODGORNIK, Zag-

rebška 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7577
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15338 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07053/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: COPYKO VRHNIKA Krožna pot
3, podjetje za trgovino in zastopstvo,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krožna pot 3, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.250,00 Sit
Ustanovitelji: KORDIČ ROMAN, Krožna

pot 3, 1360 VRHNIKA, vložek: 1.125,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 6. 1990; SOD-

JA SLAVICA, Na Zelenici 5b, 1360 VRHNI-
KA, vložek: 1.125,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7578
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15339 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07068/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OGTIS podjetje za oskrbova-
nje gostinstva, trgovine, prodaja, naba-
va in intelektualne storitve

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dvoržakova 9a, Vir, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLFI MIHALINEC, Dvo-

ržakova 9a, Vir, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7579
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15340 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07091/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARCHE podjetje za proizvod-
njo, trgovino, turizem, šport in rekreaci-
jo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Metelkova 8, Vir, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERNARDIČ EVGEN, Me-

telkova 8, Vir, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
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sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7580
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15341 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: START TRADE posredovanje in
trgovina, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 15, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STEKLASA BOGDAN, Par-

mova 15, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7581
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15342 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07145/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JAKA Trgovsko-gostinsko pod-
jetje, d.o.o., Pavšičeva 28, Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pavšičeva 28, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALAICA JAKOV, Pavšišče-

va 28, 1370 LOGATEC, vložek: 3.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7582
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15343 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TANAVA d.o.o., posredovanje,
komerciala, zastopanje, pre- vozništvo,
trgovina, proizvodnja in zunanjetrgo- vi-
nska dejavnost

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg Veljka Vlahoviča 13, 1310
RIBNICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽELEZNIK FRANC, Novo-

dvorska 5, KLANJEC, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7583
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15344 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07183/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MADRA d.o.o., trgovina na
drobno in debelo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška cesta 250, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 420.000,00 Sit
Ustanovitelji: DERMASTIJA ALJA, Brile-

jeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
105.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1990; FROLICH MARGARETA, Brilejeva 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 105.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 4. 1990; CVETKO-
VIČ DRAGAN, Zihrlove 43, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 105.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 6. 4. 1990; DERMASTJA RADO, Ka-
mnogoriška 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
105.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7584
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15345 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07186/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZTTC Zupančič Textil Trade
Company, d.o.o., Ljubljana Savlje 74

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savlje 74, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ JANEZ, Save-

ljska 94 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7585
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15346 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KEPOL COMMERCE proizvod-
no, trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podhruška n.h., 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERIN JOŽE, Medvedova

20, 1240 KAMNIK, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 17. 2. 1990; KERIN
AVGUST, Medvedova 20, 1240 KAMNIK,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7586
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15347 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROMETHEUS center za izob-
raževanje, kongresno dejavnost, uvoz in
prodajo učnih pripomočkov in opreme,
d.o.o., Ljubljana, Rašiška 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rašiška 18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANJC BARICA ČRTO-

MIRA, Rašiška 18, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 6. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7587
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15348 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARKANT Ljubljana, d.o.o.,
podjetje za trgovino, računal- ništvo in
inženiring

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: FARTEK OTO, Kvedrova

13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.050,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 7. 1990; IM-
PORT - EXPORT GMBH, Stuttgarthe Stras-
se, UHINGEN, vložek: 1.050,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 5. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7588
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15349 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07906/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BUTTERFLY trgovsko podjet-
je, Ljubljana, Na griču 1, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na griču 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVBELJ CLAUDIO, Na gri-

ču 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik

gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7589
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15350 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07915/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEDANTA podjetje za svetova-
nje in razvoj, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žaucerjeva 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRČEK CIRIL, Žaucerjeva

17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7590
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15351 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAKROLON d.o.o., trgovsko
podjetje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gosposka 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIPA ANDREJ, Hauptman-

ca 55, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 6. 1990; ZA-
VODNIK JURE, Gosposka 10, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7591
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15352 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07931/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PIKA - JOCA trgovsko podjetje,
d.o.o., Vidovdanska 1, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vidovdanska 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLATNIK STANKO JOŽI-

CA, Vidovdanska 1, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7592
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15353 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PIKEA d.o.o., mizarstvo in trgo-
vina, Ljubljana Šentvid, Medenska 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Medenska 4, 1210 LJUBLJA-
NA ŠENTVID

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEČAN SILEVESTER, Je-

rančičeva 10, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 6. 1990; LOČNIŠKAR JOŽE, Seničica
11, 1215 MEDVODE, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 6. 1990; PAN-
TAR DUŠAN, Višnarjeva 2, 1215 MEDVO-
DE, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 11. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7593
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15354 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GOMA export-import in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Cankarjeva 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOBIČ MARTIN, Novo-

sadska 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7594
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15355 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07948/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠTEFANITA trženje blaga in
storitev, d.o.o., Ljubljana, Stari trg 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stari trg 17, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOLE ŠTEFANIJA, Stari trg

17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 3. 1990; MOLE
BRANIMIR, Stari trg 17, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7595
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15356 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07960/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOMARK Trgovsko in gostin-
sko podjetje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Zajčjo Dobravo 18/a,
1260 LJUBLJANA-POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠINKO ZDRAVKO, Cesta v

Zajčjo Dobravo 18/a, 1260 LJUBLJA-
NA-POLJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 10. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7596
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15357 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07965/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DUPLEX Trgovsko in gostinsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marinkov trg 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOTNIK SLAVKO, Marin-

kov trg 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7597
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15358 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07971/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SIGNET proizvodnja informa-
cij in časopisno-založniška dejavnost,
d.o.o., Trzin, Bergantova 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bergantova 17, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČONTALA BORIS, Muche-

rjeva 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 7.
1990; HOJNIK ŽARKO, Mucherjeva 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7598
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15359 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/07983/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CASTELLA podjetje za uvoz,
izvoz in trgovino d.o.o., Cerknica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 4. maja 52, 1380 CERK-
NICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAVRIČ JOŽE - CASCIO,

Cesta 4. maja 52, 1380 CERKNICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7599
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15360 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08008/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERLINE turistično poslov-
no podjetje d.o.o. Ljubljana, Malenško-
va 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malenškova 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDMAR SILVANA, Šerko-

va 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 7. 1990; RA-
MIĆ DŽEMO, Koželjeva 8a, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.800,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 23. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7600
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15361 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EKOKEMIJA podjetje za ravna-
nje z odpadki, d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 116, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 840.000,00 Sit
Ustanovitelji: CHEMO LJUBLJANA P.O.,

Maistrova 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
140.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 10. 1990; COLOR MEDVODE P.O., Me-
dvode, 1215 MEDVODE, vložek:
140.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 10. 1990; DONIT MEDVODE P.O., Me-
dvode, 1215 MEDVODE, vložek:
140.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 10. 1990; HELIOS DOMŽALE D.O.O.,
Domžale, 1230 DOMŽALE, vložek:
140.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 10. 1990; SKLAD ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV VARSTVA OKOLJA SLOVE-
NIJE, Župančičeva 6, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 140.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 4. 10. 1990; KEMIJSKA INDUSTRIJA
KAMNIK, P.O., Kamnik, 1240 KAMNIK, vlo-
žek: 140.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7601
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15362 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRINTRADE zunanjetrgovinska
dejavnost d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 45, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRODNIK NATAŠA, Ob

Žici 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7602
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15363 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08023/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PASSO Podjetje za trgovino in
gostinstvo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Učakar 88, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERMELJ RANGUS RE-

NATA, Ulica b. Učakar 88, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 25. 7. 1990; ČERMELJ BORIS, Uli-
ca b. Učakar 88, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7603
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15364 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ESKOMAK Podjetje za proizvo-
dnjo, trgovino in inženiring, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Študentovska 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VITEZ BOGDAN, Prešer-

nova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 7.
1990; BYTYČI ESAT, Cankarjeva 24, 5000
NOVA GORICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7604
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15365 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EDIL COMP kompleksni infor-
macijski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Šu-
bičeva 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šubičeva 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMONČIČ IZTOK, Sketo-

va 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 8. 1990; PO-
TOČNIK IZTOK, Sketova 6, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 1. 8. 1990; HRIBAR MILIČ ADRIJA-
NA, Sketova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7605
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15366 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOPLAS proizvodnja-pred-
elava plastike in trgovina, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Opekarska 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENKO NEVENKA, Ope-

karska 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 7.
1990; BENKO FRANCI, Opekarska 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7606
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15367 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08054/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TIMS Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Voljčeva 23, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: KUHAR IVANKA, Mucher-
jeva 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 666,70
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 8. 1990; VE-
HAR SNEŽANA, Notranje Gorice 145,
1357 NOTRANJE GORICE, vložek: 666,70
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 8. 1990; POD-
KRAJŠEK MIRA, Celovška 106, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 666,60 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 1. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7607
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15368 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REHABILITEKA d.o.o., podjetje
za trgovanje na drobno in debelo s pri-
pomočki za invalide

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Doljna Brezovica 11, 1352
PRESERJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAZI JOŽE, Doljna Brez-

ovica 11, 1352 PRESERJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7608
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15369 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KUPROM Uvozno-izvozna trgo-
vina na debelo in drobno d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska cesta 55, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUDUZOVIĆ MEVLUDIN,

Cesta v Gorice 13 b, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 3. 1990; KUDUZOVIĆ EDINA, Maistro-
va 8 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7609
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15370 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REMEX d.o.o., Ljubljana, pod-
jetje za trgovino, gostin- stvo, turizem in
storitve

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg oktobrske revolucije 17,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REMŠKAR MATIJA, Trg ok-

tobrske revolucije 17, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7610
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15371 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08076/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M.M. TRGO Podjetje za trgovi-
no, gostinstvo in turizem, zastopanje,
posredovanje, uvoz in izvoz, d.o.o. Dom-
žale, Kamniška 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamniška 13, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRAGAN MAJDA, Dobeno

72, 1234 MENGEŠ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 6. 1990; DRA-
GAN MATJAŽ, Kamniška 13, 1230 DOM-
ŽALE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 25. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7611
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15372 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GIT Trgovsko gradbeno podje-
tje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cimermanova 2, 1260 LJUB-
LJANA-POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLAVC BARBARA, Polje

c. XXXII/7, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 7. 1990; MIKLAVC IGOR, Polje c. XX-
XII/7, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7612
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15373 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08089/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OPREMOTEHNA trgovsko, sto-
ritveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Trubarjeva 40, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 40, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLAŽ FRANC, Trtnikova

35, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-7613
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15374 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08102/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELMI Trgovsko servisno podje-
tje na debelo in drobno, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vožarski pot 8, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILIČIĆ MILORAD, Vožar-

ski pot 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7614
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15375 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08103/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CYBERNETICS Podjetje za op-
ravljanje trgovinskih, storitvenih, kultur-
nih, informacijskih in proizvodnih dejav-
no- sti, d.o.o., Domžale, Obrtniška 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obrtniška 18, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CAMARA SIDIKI, Prešerno-

va 51, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 7. 1990; KO-
PAČ ROMANA, Bratovševa ploščad 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7615
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15376 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08116/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GANEX DAG podjetje za trgovi-
no, zunanjetrgovinski promet, zastopst-
vo, turizem, rent a car, posredovanje in
proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vlahovičeva 40, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAJOVIĆ DRAGANA, Vla-

hovičeva 40, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 8.
1990; GAJOVIĆ BRANKA, Vlahovičeva 40,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7616
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15377 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SATRA družba za proizvodnjo,
trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gerbičeva 38, 1380 CERKNI-
CA

Osnovni kapital: 2.400,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC JANEZ VILIBA-

LD, Gerbičeva 38, 1380 CERKNICA, vlo-
žek: 600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 6. 1990; KOROŠEC JULIJANA, Gerbi-
čeva 38, 1380 CERKNICA, vložek: 600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 6. 1990; KO-
ROŠEC SABINA, Gerbičeva 38, 1380 CE-
RKNICA, vložek: 600,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 28. 6. 1990; KOROŠEC TAMARA,
Gerbičeva 38, 1380 CERKNICA, vložek:
600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7617
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15378 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08153/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IZOLIRPROTEKT podjetje za iz-
vajanje temperaturne izolacije in zašči-
to pred insekti, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 9, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERTALANIČ ALOJZ, Tr-

žaška 9, 1370 LOGATEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7618
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15379 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08154/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MTD mednarodna trgovinska
družba d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Streliška ul. 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: KODRIČ BOJAN, Streliška

ul. 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 880,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 7. 1990; ĐO-
RDIĆ GORAN, Milčinskega 5, 3000 CE-
LJE, vložek: 1.320,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 11. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7619
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15380 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERNACIONAL podjetje za tr-
govino, posredovanje, turizem in gostin-
stvo, d.o.o., Poljanska 77 a, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanska 77 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: VELIĆI MUHAMET, Ul.
Sketova 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7620
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15381 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STAPO trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o. Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob Mahovniški c. 3, 1330 KO-
ČEVJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUŽNIK CIRIL, Ob Mahov-

niški cesti 3, 1330 KOČEVJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7621
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15382 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08209/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PHARMADENT jugoslovan-
sko-nemško podjetje za proizvodnjo in
prodajo farmacevtsko-kemijske in zdra-
vstvene opreme, d.o.o., Ljubljana, Le-
skoškova 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leskoškova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 70.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUSCHNIK MATTHIAS, Lu-

dwigshafenerstrasse 133, NEUHOFEN, vlo-
žek: 49.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 8. 1990; BRAVNIČAR VELJKO, Dole-
njska cesta 60, 1000 LJUBLJANA, vložek:
21.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7622
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15383 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08226/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NORDTRANSFER uvoz-izvoz,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stari trg 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BATEZ BOŽO, Box 117,

ARLOV, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 31. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7623
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15384 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08227/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UNICUM podjetniški servis,
svetovanje in posredovanje, d.o.o. Ljub-
ljana, Adamičeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Adamičeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SARAŽIN JOŽKO, Dekani

265, 6271 DEKANI, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7624
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15385 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08245/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BRK trgovsko in gostinsko pod-
jetje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 59, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĆULIBRK MILAN, Tržaška

20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7625
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15386 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08254/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ESCADA Podjetje za trgovino,
marketing in turizem, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 50.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRERAD RANKA, Cesta

IV/6, Rožna dolina, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7626
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15387 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GLOBALE INTERNATIONAL
TRAIDING & CULTURAL ENTERPRISE
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Drenikova 17, 1000 LJUBLJA-
NA
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Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: FEHLINGER WALTER, Go-

ethestrasse 31, LINZ, vložek: 2.500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 7. 1990; HAIYING
ZHONG, Eignerstrasse 4, LINZ, vložek:
2.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7627
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15388 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UNI-T-UNI podjetje za trgovi-
no, marketing, uvoz-izvoz, inženiring,
gradbeništvo in tehnološko svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Kolezijska 30

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolezijska 30, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGAČNIK IZTOK, Kozi-

nova 24, 1290 GROSUPLJE, vložek:
1.600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 8.
1990; WEBER TOMISLAV, Kolezijska 30,
1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7628
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15389 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08282/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARS AUDIO trgovina, proizvod-
nja, svetovanje, servis, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ključavničarska 5, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 62.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAH DUŠAN, Mrakova 16,

1360 VRHNIKA, vložek: 24.800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 7. 1990; MEZEK PE-

TER, Cankarjevo nabrežje 15, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 37.200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 23. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7629
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15390 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CMS družba za marketing in
trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 25 a, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERPAN MARTIN, Ilovški

štradon 2/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 9.
1990; RAVNIKAR VLADIMIR, Tržaška 41,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7630
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15391 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08292/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALPIS Podjetje za trgovino, tu-
rizem in proizvodnjo, Vošnjakova 5, Lju-
bljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vošnjakova 5, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREZNIK ANDREJ, Kaja-

kaška 29, 1211 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 7.
1990; VRHUNC BOGOMIR, Zgornje Pirni-
če 10/c, 1215 MEDVODE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7631
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15392 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08316/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARTANA Družba za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šišenska 15, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANOVSKI BORIS, Hoši-

minhova 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7632
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15393 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08324/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JADRO d.o.o., podjetje za or-
ganizacijo in realizacijo video produkci-
je

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obirska ulica 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAP-DROZG MARIJA ANA,

Obirska ulica 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-7633
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15394 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5415586
Firma: MIDA trade, inženiring, d.o.o.

Cerknica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cajnarje 2, 1380 CERKNICA
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRINČIČ DARIJO, Trubar-

jeva 74, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7634
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15395 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08330/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTOLOG d.o.o., trgovsko pod-
jetje z vozili, deli in priborom, Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška 22 b, 1370 LOGA-
TEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARSENIJEVIĆ CAKAN, To-

varniška 22 b, 1370 LOGATEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7635
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15396 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08334/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RALEŠPED Mednarodna špe-
dicija in transport, d.o.o., Ljubljana, Le-
tališka 33

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 33, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAKOVIĆ OBRAD, Tržaška

cesta 39, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7636
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15397 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08341/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HERMES TECH COMM trgovi-
na, proizvodnja in storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moše Pijadejeva 27, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 28.250,00 Sit
Ustanovitelji: HERMES, TRGOVINA,

PROIZVODNJA IN STORITVE, P.O., Moše
Pijadejeva 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
7.250,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 7.
1990; MAJETIĆ STJEPAN, XIII. proletarske
brigade 23, ZAPREŠIĆ, vložek: 3.500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 7. 1990; MI-
ČEVIĆ DUŠAN, Bulevar radničke samoup-
rave 77, NOVI SAD, vložek: 3.500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 23. 7. 1990; PORO-
PAT MIRJANA, Kersnikova 12, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 3.500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 23. 7. 1990; STJEPOVIĆ VLA-
HO, Trg Peke Kosorića 6/6, SARAJEVO,
vložek: 3.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 7. 1990; VRANIĆ SLOBODAN, Marša-
la Tita 68, BEOGRAD, vložek: 3.500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 7. 1990; ŽO-
HAR KRISTINA, Kvedrova 3, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 3.500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 23. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7637
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15398 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08356/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: COMBIT avto šola, prevozi, tr-
govina, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Verje 72, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJNIK ANDREJ, Djakovi-

čeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 6.
1990; KOZINA BOŠTJAN, Verje 72, 1215
MEDVODE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 20. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7638
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15399 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PA - KONCERT d.o.o., podjetje
za organiziranje in izvajanje, Celovška
25, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 25, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLE ILIĆ, Polanškova

23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7639
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15400 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08369/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: T I B storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Trbovlje, Vodenska 49

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodenska 49, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: ABRAM LUČKA, Vodenska
48, 1420 TRBOVLJE, vložek: 335,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 7. 1993; DEKA-
NOVIĆ REZIJA, Partizanska 16, 1420 TR-
BOVLJE, vložek: 333,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 1. 7. 1993; VAJDIČ SLAVI, Savinjska
c. 3 a, 1420 TRBOVLJE, vložek: 333,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 7. 1993; BRE-
ČKO MARIJA, Trg revolucije 4, 1420 TR-
BOVLJE, vložek: 333,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 1. 7. 1993; GNEDIČ OLGA, Trg re-
volucije 9, 1420 TRBOVLJE, vložek:
333,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 7.
1993; KOS SANDA, Gimnazijska c. 23,
1420 TRBOVLJE, vložek: 333,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7640
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15401 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: 4X4 d.o.o., Podjetje za turistič-
no dejavnost, trgovino in proizvodnjo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 28. maja 23, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KRAŠOVEC BRANKO, Uli-

ca 28. maja 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7641
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15402 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08396/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RABAT trgovsko in kooperacij-
sko podjetje, d.o.o., Mengeš, Dolinško-
va 31

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolinškova 31, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLAKAR IGOR, Dolinško-

va 31, 1234 MENGEŠ, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7642
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15403 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRI ŠTORKLJI trgovina in špe-
dicija, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brdnikova 22, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALAŽIC BRANKO, Brdni-

kova 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7643
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15404 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08401/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ČAVKA trgovsko in posredni-
ško podjetje, d.o.o., Ljubljana, Stegne
19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĆAVKOV JOVAN, Kebeto-

va 21, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik

gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7644
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15405 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08403/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STUDIO HAWAII podjetje za
uvoz in izvoz, trgovino in osebne usluge
in storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ziherlova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK SONJA, Ziherlova

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7645
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15406 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08406/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALOJA podjetje za trgovino in
usluge, d.o.o., Ljubljanska 16, Grosup-
lje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 16, 1290 GROSU-
PLJE

Osnovni kapital: 2.900,00 Sit
Ustanovitelji: MENEGALIJA MAJDA, Lju-

bljanska 16, 1290 GROSUPLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 9.
1990; MENEGALIJA FRANC, Ljubljanska
16, 1290 GROSUPLJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 9. 1990; FOR-
TUNA ŠPELA, Ljubljanska 16, 1290 GRO-
SUPLJE, vložek: 900,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 3. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-7646
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15407 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08416/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠPAROVC trgovsko podjetje,
d.o.o., Komenda

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 75, 1218 KOMEN-
DA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRICELJ TIBOR, Primoži-

čeva 44, 1231 LJUBLJANA-ĆRNUČE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7647
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15408 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: J & T RENT-A-CAR podjetje za
rent-a-car in trgovinsko dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zabretova ulica n.h., 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUBELJ TANJA, Cesta v

Šmartno 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7648
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15409 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08441/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: A.R.M. EXPORT-IMPORT trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Neubergerjeva 17, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUDOLF MAKSIM, Trubar-

jeva 79, 1000 LJUBLJANA, vložek: 60,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 7. 1990; UNI-
VERSAL TOYS COMPANY s.a.r.l., FARAYA
OYOUN, AL-SIMAN, LIBANON, vložek:
1.940,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7649
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15410 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: COFEK Podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Leni-
nov trg 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 19, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEKAN NEVENKA, Leninov

trg 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7650
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15411 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08455/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NOVICE-TOBAK SHOP podjet-
je za trgovino, gostinstvo, gradbeništvo
in inženiring, Ljubljana, Bijedičeva 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bijedičeva 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKAČ BORKO, Bijediče-

va 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 7. 1990; LU-
KAČ MILKA, Bijedičeva 12, 1000 LJUB-

LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 26. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7651
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15412 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08463/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRONION TRADE Trgovina na
debelo in drobno, uvoz, izvoz, marke-
ting, svetovanje, propaganda, d.o.o., Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURN SREČKO, Lanišče

32, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 6. 1990; VO-
GRINČIČ BRANKO, Babškova pot 21,
1291 ŠKOFLJICA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7652
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15413 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08469/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ING Podjetje za gradbeni inže-
niring, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stranska pot II/10, 1290
GROSUPLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEROVŠEK JANEZ, Stran-

ska pot II/10, 1290 GROSUPLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 7.
1990; HRIBAR STANKO, Ljubljanska c. 97,
1293 ŠMARJE SAP, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
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salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7653
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15414 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08492/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ANDI poslovno tehnične storit-
ve, proizvodnja in trgovina, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velebitska 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KASTELIC ANDREJ, Vele-

bitska 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 9.
1990; KASTELIC MITJA, Velebitska 18,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 17. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7654
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15415 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08512/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIDAN INTERNATIONAL Trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Turnerje-
va 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Turnerjeva 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDETIČ JANEZ, Turnerje-

va 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7655
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15416 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08547/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GEOMEHANIKA podjetje za
geomehaniko in geotehniko, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vilharjeva 22, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUŠLAR GREGOR, Fabiani-

eva 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7656
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15417 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08549/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEX izvozno-uvozno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Franca Nebca 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Franca Nebca 28, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FUIS STJEPAN, Franca Ne-

bca 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7657
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15418 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/08826/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TAMI LIPA trgovsko, storitveno
in posredniško podjetje, d.o.o., Ljublja-
na, Titova 111

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 111, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPAJTIČ TATJANA, Tito-

va 107, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 9.
1990; ŠLIBAR-LIPIČ MIŠA, Titova 111,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7658
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15457 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/22063/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: WORLDSPORT d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino živil- skih in ne-
živilskih proizvodov, storitve, marke-
ting, zunanjo trgovino, zastopanje...Lju-
bljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAČEK IGOR, Redelong-

hijeva 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
40.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 2.
1993; FROL MAJDA, Prade VII/10, 6102
KOPER, vložek: 60.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 23. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7659
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15458 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/04955/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PLAKAT Podjetje za projektira-
nje, trgovino in inženiring za posredova-
nje in prodajo papirnih, tekstilnih in koz-
metičnih izdelkov ter propagandnih spo-
ročil

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šubičeva 1, 1000 LJUBLJA-
NA
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKUŠEK JANEZ, Mala čo-

lnarska 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 11.
1989; ŠEST MAJDA, Posavskega 20, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 25. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7660
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15460 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06594/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EXPRESS podjetje za konsalti-
ng, zastopanje, trgovino ter izvoz in
uvoz, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bilečanska 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KOSTEVC JANEZ, Hudo-

vernikova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4.
1990; ZORANOVIČ NEBOJŠA, Plešičeva
49, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.050,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7661
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15461 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06599/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BABY 0-1 trgovina za malčke
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sketova ul. 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSER MARTINA, Sketo-

va ul. 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7662
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15462 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIDI meso in drugi izdelki Lju-
bljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gestrinova 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AČIMOVIČ SEKULA, Turja-

ška 16, 1330 KOČEVJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7663
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15463 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MHR prodaja, posredovanje,
svetovanje, uvoz-izvoz, zastopanje tujih
firm, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: HROVAT MARKO, Orešer-

nova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 5. 1990; MA-
RINŠEK DANILO, Josipa Ogrinca 7, 1240
KAMNIK, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 3. 5. 1990; REK DRAGO, Gunce-
ljska 18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-

jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7664
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15464 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ANTAMA TRADE KAMNIK trgo-
vsko podjetje in storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Groharjeva 10, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARGETIČ TANJA, Groha-

rjeva 10, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7665
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15465 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIRTUOZ Podjetje za proizvod-
njo kovinskega pohištva, marketing, tr-
govino ter storitve in športni turizem,
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tesovnikova 35, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRAŠNIKAR TADEJ, Vla-

hovičeva 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7666
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15466 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06627/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: LIZART podjetje za marketing
in svetovanje, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tesarska 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUŠTAR META, Tesarska

10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 4. 1990; KO-
VAČIČ MIRJANA, Poljanski nasip 32, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 23. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7667
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15467 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DOMINION trgovina in gostin-
stvo, Ljubljana, Titova 405, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 405, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DROLE IRENA, Titova 405,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7668
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15468 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06630/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARCHIS podjetje za gradbeni-
štvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Gornji
trg 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornji trg 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRZIN BIDOVEC SENJA,

Gornji trg 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7669
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15469 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06644/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARTOUR turistično podjetje,
Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 27, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRADNIK LEON, Ribenska

7, 4260 BLED, vložek: 1.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 4. 1990; KONČAN
GRADNIK MAJA, Trubarjeva 27, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7670
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15470 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06649/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FRANKLIN Trgovsko in zastop-
niško podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta v
Mestni log 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Mestni log 28, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT BRANKO, Krim-

ska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 20,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 3. 1990; ŽIV-
KOVIČ NADA, C. v Mestni log 28, 1000
LJUBLJANA, vložek: 80,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 19. 3. 1990; STERLE FRA-
NC, Birkenring 9, BADGASTEIN, AVSTRI-
JA, vložek: 2.100,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 19. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7671
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15471 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06650/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BE-QUICK Podjetje za organi-
zacijo in izvedbo zabavnih - kulturnih in
plesnih prireditev, d.o.o., Izlake

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podlipovica 71 c, 1411 IZLA-
KE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ MIRAN, Podli-

povica 71 c, 1411 IZLAKE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7672
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15472 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALBO Trgovsko podjetje, d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Fabianijeva 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČRNAČ ALEŠ, Fabianijeva

11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 4. 1990; ME-
DJA BORIS, Prinčičeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 13. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-7673
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15473 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PLUS - COM Podjetje za izde-
lavo izdelkov, storitve, trgovino in gosti-
nstvo d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Thumova 35, Tacen, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOČEVAR CVETKA, Bijedi-

čeva 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 4.
1990; RASTODER DŽULE, Cesta Goce Del-
čeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7674
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15474 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06690/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TJAL organizacija, svetovanje,
marketing, trgovina, d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slamnikarska ulica 1, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVIČ ZVONE, Celovška

189, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7675
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15475 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEJPUS trgovina, marketing,
posredovanje, d.o.o. Kamnik, Matija Ble-
jca 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Matija Blejca 14, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PONIKVAR ANDREJ, Mati-

ja Blejca 14, 1240 KAMNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7676
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15476 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REBECCA trgovsko podjetje,
d.o.o. Logatec, Nova vas 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nova vas 22, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAČEK DRAGANA, Topni-

ška 62, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7677
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15477 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DEMARK gostinstvo in turizem,
Ljubljana, Ljubljanski grad, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanski grad, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKOVIČ DEJAN, Ul.

Bratov Učakar 68, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7678
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15478 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06700/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIRJAM Trgovina na debelo in
drobno, gostinstvo in turizem, obrtne
storitve in popravila, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Martina Krpana 10, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAVLJEN MARIJA, Martina

Krpana 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 4.
1990; RAVLJEN MIRJAM, Martina Krpana
10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7679
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15479 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MATOTRANS Podjetje za tran-
sport in turizem, d.o.o. Ljubljana, Trža-
ška 80

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 80, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATIČ MILIVOJE, Tržaška

80, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-7680
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15480 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06720/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOUTIQUE ANA podjetje za tr-
govinsko dejavnost d.o.o. Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Robova 35, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: EMERŠIČ JANEZ, Muche-

rjeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7681
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15481 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06735/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIPROM d.o.o., Promet z nep-
remičninami Titova 344, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 344, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIPUŠ MIROSLAV, Titova

344, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 4. 1990; LI-
PUŠ MATJAŽ, Titova 344, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 21. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7682
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15482 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06740/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OSCAR Organizacija, projekti-
ranje in trgovina, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška c. 47, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: URBANC IZTOK, Zaloška

c. 47, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3. 1990; BE-
NULIČ MIROSLAV, V Murglah 181, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 30. 3. 1990; KAPLAN ANTON,
Vlahovičeva 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7683
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15483 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/12822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M Z & J trgovina na debelo in
drobno v tranzitu ter servisne dejavnosti
d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejva 22, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAČEK ZDENKA, Brileje-

va 22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 5. 1991; MA-
ČEK JOŽE, Brilejeva 22, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 30. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7684
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15486 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/05013/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CICERO podjetje za trgovino,
gostinstvo in turizem, Žlebe 1-P, Medvo-
de d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žlebe 1-P, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: VOLAVŠEK MATEJ, Žlebe
1-P, 1215 MEDVODE, vložek: 1.800,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1. 1990; VO-
LAVŠEK BERNARDA, Žlebe 1-P, 1215 ME-
DVODE, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 29. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7685
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15487 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/24635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ASON Trgovsko, proizvodno
podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šarhova 32, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 500.000,00 Sit
Ustanovitelji: VITOROVIČ GRADIMIR,

ŠARHOVA 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7686
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15488 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/24614/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: F & C TRADE zunanja in notra-
nja trgovina, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Plešičeva 29, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 107.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRELIH LJUBO, Plešičeva

29, 1000 LJUBLJANA, vložek: 53.500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 7. 1993; CVE-
TKO DARKO, Einspielerjeva 2/d, 1000
LJUBLJANA, vložek: 53.500,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 1. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
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nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7687
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15489 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/24612/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: B d.o.o. Trgovina, proizvodnja
in storitve Videm-Dobrepolje, Kompolje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kompolje 65, 1312 VI-
DEM-DOBREPOLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PORGA BRANE, Podlub-

nik 161, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7688
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15490 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/24589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GMAZ trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Petrovičeva 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petrovičeva 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 102.700,00 Sit
Ustanovitelji: GMAZ TOMISLAV, Stubič-

ka 16, OROSLAVJE R HRVAŠKA, vložek:
102.700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7689
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15491 z dne 29. 12.

1999 pod št. vložka 1/24570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VICTORY BAM podjetje za tr-
govino, zuanjo trgovino, kataloško pro-
dajo in storitve d.o.o., Ljubljana.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Metoda Mikuža 12, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 108.000,00 Sit
Ustanovitelji: GROM BOŠTJAN, METO-

DA MIKUŽA 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
36.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 7.
1993; KLAKOČAR ALENKA, BIZELJSKA
VAS 20, 8259 BIZELJSKO, vložek:
36.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 7.
1993; VRTOVEC MILENA, METODA MIKU-
ŽA 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
36.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7690
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15492 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/24564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KING COMMERCE d.o.o., Pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in inženiri-
ng

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Funtkova ul. 23, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TABAČEK DJURICA, Funt-

kova ulica 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
90.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 11. 1992; TABAČEK LJUBICA, Funt-
kova ulica 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7691
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15493 z dne 29. 12.

1999 pod št. vložka 1/24528/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MOTOREX podjetje za storitve,
trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Andreja Bitenca 10,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRATNIK TUGOMIR, Ce-

sta Andreja Bitenca 10, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7692
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15494 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/24514/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALEX-TPS Trgovsko, proizvod-
no in storitveno podjetje, d.o.o., Litija,
Graška c. 50

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Graška c. 50, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 127.600,00 Sit
Ustanovitelji: ZAJC MARKO, Graška c.

50, 1270 LITIJA, vložek: 127.600,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 2. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7693
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15495 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/24506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGILIA posredovanje, trgovina,
proizvodnja, storitve, d.o.o., Ljubljana,
Na Brežini 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Brežini 6, 1000 LJUBLJA-
NA
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Osnovni kapital: 111.488,00 Sit
Ustanovitelji: DRUŠKOVIČ MILOŠ, Na

Brežini 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
55.744,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 7.
1993; JUVAN IRENA, Na Brežini 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 55.744,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 1. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7694
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15496 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/24477/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GASTING podjetje za gostin-
ski inžiniring, projektiranje in proizvo-
dnjo d.o.o., Ljubljana, Layerjeva 12,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Layerjeva 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 116.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEMROV TOMAŽ, Layer-

jeva 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
116.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7695
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15497 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/24474/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HITMARK Podjetje za informa-
tiko in marketing d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 45, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 129.630,00 Sit
Ustanovitelji: KRIVEC MARKO, Bilečan-

ska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
129.630,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7696
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15498 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/24433/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARMING - GRADNJE d.o.o. Ro-
žna dolina c. V/30, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina c. V/30, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 378.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDEC MILAN, Rožna doli-

na c. V/30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
378.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7697
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15499 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/23979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CACCIAVENTO d.o.o. Projekti-
ranje in inženiring, Ljubljana, Slovenija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Duanjska 83, 1000 LJUBLJA-
NA SLOVENIJA

Osnovni kapital: 238.140,00 Sit
Ustanovitelji: PIPP JANA, Ilirska 6, 1000

LJUBLJANA, vložek: 238.140,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7698
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15500 z dne 29. 12.

1999 pod št. vložka 1/23942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOM TRANS avtoprevozništvo
in trgovina, d.o.o. Koseze 8, Vodice nad
Ljubljano

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koseze 8, 1217 VODICE NAD
LJUBLJANO

Osnovni kapital: 150.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUŠIČ TOMAŽ, Koseze 8,

1217 VODICE NAD LJUBLJANO, vložek:
150.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7699
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15533 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/17312/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LINGUALINK d.o.o., tečaji sp-
lošnega in poslovnega tujega jezika,
prevajanje, Malgajeva 10, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malgajeva 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAVNIK TOMAŽ, Malgaje-

va 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7700
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15534 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06270/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TALIA marketing, trgovina in
poslovne storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kopališka ul. 4, 1000 LJUB-
LJANA
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Osnovni kapital: 49.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIČ NEVENKA, Rozma-

nova 42, 6102 KOPER, vložek: 48.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989;
BERTONCELJ MARTIN, Kopališka ul. 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7701
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15535 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06278/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERLIN podjetje za računa-
lniško tehnologijo in avtomatizacijo pro-
cesov, p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Hodoščkova 32, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZALETEL MOJCA, Hodo-

ščkova 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ostalo, vstop: 18. 2. 1990;
PLANTAN UROŠ, Pristava 20/a, 4290 TR-
ŽIČ, vložek: 1.000,00 Sit, ostalo, vstop:
18. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7702
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15536 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06300/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAXI trgovina na debelo in dro-
bno, d.o.o., Radomlje, Prešernova 48

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 48, 1235 RADOM-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CERAR MATIJA, Prešerno-

va 48, 1235 RADOMLJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7703
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15537 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PONTELLI Trgovina na debelo
in drobno, inženiring, komercialni in po-
sredniški posli, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Švabičeva 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PONTELLI SILVO, Švabi-

čeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 4.
1990; PONTELLI JELKA, Švabičeva 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 2. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7704
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15538 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06372/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIMIT inženiring, marketing in
trgovina, Podvozna pot 2 A, Ljubljana,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podvozna pot 2 A, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RODOŠEK LEO, Podvoz-

na pot 2a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7705
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15539 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5367484
Firma: BALU inženiring, d.o.o., Ljub-

ljana, Dunajska 33
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dunajska 33, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ABRAM ROMAN, Linharto-

va 19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7706
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15540 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HILL INTERNATIONAL d.o.o.,
uvoz in izvoz športnih izdelkov in opre-
me, tekstilnih in usnjenih izdelkov in op-
reme za prosti čas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Metoda Mikuža 16, 1000 LJU-
BLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FUCKA SANDRA, Metoda

Mikuža 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1.
1990; FUCKA ŽARKO, Via Doberdo 26,
Opicina, TRIESTE, ITALIJA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7707
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15541 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06466/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: GOTRIČOV Podjetje za inženi-
ring in trgovino, d.o.o. Kočevje, Tesar-
ska 5/c

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tesarska 5/c, 1330 KOČEV-
JE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLOVIČ LJUBIŠA, Avse-

včeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; IVIĆ SLOBODAN, Tesarska 5/c,
1330 KOČEVJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7708
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15542 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06468/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PLUSI Inženiring, d.o.o. Ljub-
ljana, Berčičeva 1/c

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Berčičeva 1/c, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAGODIČ MARKO, Berči-

čeva 1/c, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7709
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15543 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NINO trgovina na debelo, izvoz
in uvoz, d.o.o. Ulica Molniške čete 17,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ullica Molniške čete 17, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVINEC JOŽE, Ul. Mo-

lniške čete 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7710
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15544 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SANDŽAKPROM Podjetje za
promet, izdelavo izdelkov, trgovino in
gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Thumova 35, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOČEVAR CVETKA, Bije-

dičeva 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 4.
1990; RASTODER DŽULE, Cesta Goce De-
lčeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7711
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15545 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INSTRUCTA d.o.o. družba za
napredek vzgoje in izobraževanja

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: STARMAN IRMA, Zbilje l b,

1215 MEDVODE, vložek: 2.100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7712
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15546 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06534/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CAMEL BAR podjetje za gosti-
nstvo in trgovinsko dejavnost ter poslo-
vne storitve d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Staničeva 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKAFAR JOŽE, Metoda Mi-

kuža 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7713
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15547 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06548/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FROGGY PRINT d.o.o., zaseb-
no podjetje za proizvodnjo, trgovino, ser-
vis, posredovanje in zastopanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Simončičeva 4, 1231 LJUB-
LJANA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAREŠIČ ŽARE, Fabianije-

va 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7714
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15548 z dne 29. 12.
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1999 pod št. vložka 1/06566/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: W. S. TRADE CO. podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Metoda Mikuža 12, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETROVSKI DŽORDŽE,

Metoda Mikuža 12, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7715
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15549 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06605/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: A-DIONIZ trgovina in gostinst-
vo, Ljubljana, Mire Lenardič 13, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mire Lenardič 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETERKA DARJA, Mire Le-

nardič 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 4.
1990; PAUNOVIČ MARKO, Mire Lenardič
13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7716
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15550 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06615/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VITA LINE podjetje za proizvo-
dnjo in storitveni inženiring, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jakšičeva 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUŠNIK DIJANA, Jakšiče-

va 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 3. 1990; MI-
LAVEC MILENA, Trg oktobrske revolucije
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 17. 4. 1990; JEMEC
STANISLAV, Primoževa 11, 1240 ŠMAR-
CA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 17. 4. 1990; SIMČIČ DUŠAN, ul. An-
gelce Ocepkove 15, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7717
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15551 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06713/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTER Marketing Export-Impo-
rt, ekonom. ingeniring, trgovina na de-
belo in drobno, svetovanje, storitve in
zastopanje, gostinstvo in turizem,
d.o.o., Lj.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brankova 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: WINTER FRANKO, Vodo-

vodna 3 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 5.
1990; MUCIČ VEDRAN, Brankova 1, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 11. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7718
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15552 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06718/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BELAN podjetje za svetličar-
sko in trgovinsko dejavnost d.o.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tominškova 75, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELINA ANTON, Križna 12,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7719
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15553 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SANJA trgovsko in proizvodno
podjetje d.o.o., Ljubljana, Reboljeva 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reboljeva 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINČEK DRAGICA - KA-

ROLINA, Simona Jenka 9, 1230 DOMŽA-
LE, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 3. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7720
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15554 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06741/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PLAZMA podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Vrhnika

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 6. maja 10, 1360 VRH-
NIKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ-VRANOVIČ DAM-

JAN, Ulica 6. maja 10, 1360 VRHNIKA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
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nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7721
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15555 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5414709
Firma: HERTIES poslovni inženiring,

d.o.o., Ljubljana, Križevniška 12
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Križevniška 12, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLAMIČ DUŠAN, Moškri-

čeva 44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7722
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15556 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GONG Podjetje za trgovino in
storitve v zunanje in notranjetrgovin-
skem prometu, d.o.o., Ljubljana, Trg ok-
tobrske revolucije 21

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg oktobrske revolucije 21,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZOROJA TOMISLAV, Can-

karjeva 5, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 2.
1990; GRUSOVIN LUCIANO, Via San Gab-
riele 31, GORIZIA, ITALIJA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7723
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15557 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06749/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRINTOS grafična dejavnost,
d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Komel 52, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRETNAR STANISLAVA,

Bratov Komel 52, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7724
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15558 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06752/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FRAM Marketing, inženiring in
proizvodnja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: M. Krpana 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAVLJEN FRANCI, Marti-

na Krpana 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 4.
1990; MERHAR ALENKA, Tugomerjeva 18,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7725
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15559 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06759/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BALZID podjetje za gradbeniš-
tvo in trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg oktobrske revolucije 5,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALAŽIČ VIKTOR, Trg ok-

tobrske revolucije 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 4. 1990; BALAŽIČ DANILO, Trg oktob-
rske revolucije 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7726
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15560 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06784/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGROGRAF zadruga za promet
blaga, razvoj in pospeševanje kmetijst-
va, d.o.o., Trzin, Kidričeva 60, Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 60, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: GRAF DANE, Radomerje

8, 9240 LJUTOMER, vložek: 700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 1. 1990; GRAF
ANDREJ, Radomerje 8, 9240 LJUTOMER,
vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 1. 1990; GRAF DANIEL, Kidričeva 60,
1234 MENGEŠ, vložek: 700,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 27. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7727
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15561 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Matična številka: 5799902
Firma: CMP-AG consulting, marketi-

ng, proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, carin-
ska cona, Letališka 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 16, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORITNIK FRANCI, Hribo-

vska pot 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7728
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15562 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06807/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAFRA d.o.o. podjetje za ser-
vis, montažo in izdelavo elektronskih
aparatov, posredovanje in trgovino, Lju-
bljana, Draga 26

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Draga 26, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVŠAK FRANC, Gospo-

dinjska 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 4.
1990; MLAKAR MARTIN, Povšetova 58,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7729
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15563 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FARMING Podjetje za svetova-
nje in posredovanje zdravil, pomožnih
zdravilnih substanc, zdravilnih zelišč, sa-
nitarnih in kozmetičnih artiklov, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rudarska cesta 1, 2371 TR-
BOVLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUŠNIK HENRIK, Ul. 1, ju-

nija 36 a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 3.
1990; PUŠNIK JOŽEFA, Ul. 1. junja 36 a,
1420 TRBOVLJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7730
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15564 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/06818/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RES založništvo, oblikovanje,
trgovina z umetniškimi deli, knjigami in
revijami d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žaucerjeva 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽALIK HUZJAN MILOJKA,

Pod lipami 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 4.
1990; ZIMŠEK JELKA, Žaucerjeva 13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7731
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15565 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03308/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELEGANT Trgovsko in posred-
niško podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 20/11, 1260 LJUBLJA-
NA-POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKIČ JANEZ, Ihan 44

a, 1230 IHAN, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 11. 1989; MAROLT
ŠTEFAN, Cesta 20/11, 1260 LJUBLJA-

NA-POLJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 14. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7732
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15566 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M.P.V.G. d.o.o., tisk, razmno-
ževanje in video storitve, Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 33

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 9. avgusta 33, 1410
ZAGORJE OB SAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOSTIČ RAJKO, Kandrše

46, 1270 VAČE PRI LITIJI, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11.
1989; GOSTIČ ZDENKA, Kandrše 46,
1270 VAČE PRI LITIJI, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7733
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15567 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OMNIA IMPEX podjetje za trže-
nje, ekonomiko in organizacijo uvoza in
izvoza, d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slamnikarska 1, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HROVAT JOŽEF, Ljubljan-

ska 72, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7734
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15568 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03324/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELECTRONIC LINE Podjetje za
proizvodnjo in storitve na področju ele-
ktronike, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Riharjeva 40, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC JOŽE, Riharje-

va 40, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7735
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15569 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03332/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RIPRO d.o.o., obdelava kovin
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Blatna Brezovica 79, 1360

VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.073.385,00 Sit
Ustanovitelji: JERAJ SREČKO, Blatna

Brezovica 79, 1360 VRHNIKA, vložek:
1.418.632,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 12. 1989; MIJATOVIĆ DRAGOLJUB,
Pri lipi 14, 1360 VRHNIKA, vložek:
654.753,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7736
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15570 z dne 30. 12.

1999 pod št. vložka 1/03333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M & P podjetje za trgovino, za-
stopstva in posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šubičeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LENARČIČ RAJKO, Tomi-

šelj 40, 1292 IG PRI LJUBLJANI, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7737
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15571 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03334/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGNOTEX trgovina na debe-
lo in drobno neživilskih proizvodov,
d.o.o. Hrastnik, Naselje Aleša Kaple 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Naselje Aleša Kaple 1, 1430
HRASTNIK

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: GREBEN ANTON, Pot Jo-

sipa Brinarja 8, 1430 HRASTNIK, vložek:
537,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 11.
1989; GREBEN MOJCA, Pot Josipa Brina-
rja 8, 1430 HRASTNIK, vložek: 537,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 11. 1989; SLAP-
ŠAK NENA, Novi Log 11, 1430 HRAST-
NIK, vložek: 537,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 22. 11. 1989; SLAPŠAK STANE, Novi
Log 11, 1430 HRASTNIK, vložek: 537,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7738
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15572 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03336/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REINA trgovina in storitve
d.o.o. Ljubljana, Masarykova 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Masarykova 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEBRON ALJOŠKA, Hla-

dilniška pot 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 10.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7739
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15573 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03337/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DIGRAF trgovsko proizvodno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podutiška 92, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SCAGNETTI ANDREJ, Ži-

bertova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7740
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15574 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03384/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SIGNALI d.o.o. Podjetje za in-
ženiring, marketing, svetovanje, komer-
cialno posredovanje, prevoz in trgovino,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Breg 12, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLIĆ BOŽIDAR, Clevela-

ndska 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 12.
1989; PAPIČ NEDA, Črtomirova 21, 1000
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LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 8. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7741
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15575 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03385/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEHNO-MONT družba za trgo-
vanje na debelo in drobno z mešanim
blagom, Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rimska 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BILIĆ STJEPAN, Rebolje-

va 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12. 1989;
JEZA BOGDAN, Šišenska 25, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 11. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7742
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15576 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03396/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELTECH družba za proizvod-
njo in prodajo izdelkov iz kavčuka, Vodi-
ce, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Utik 1, 1217 VODICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZALOKAR PAVLE, Partiza-

nska 12 a, 1234 MENGEŠ, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7743
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15577 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03398/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: G & M podjetje za projektira-
nje, vodenje izvedbe, svetovanje in trgo-
vino, d.o.o. Ljubljana, Pod hrasti 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod hrasti 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAVORNIK PRIMOŽ, Ko-

sovelova 15, 6230 POSTOJNA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 1.
1990; JAVORNIK RAJKO, Pod hrasti 12,
1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 1. 1990; ZUPAN-JA-
VORNIK DR. ALEKSANDRA, Pod hrasti 12,
1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7744
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15578 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03401/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DAN podjetje za trgovanje, sve-
tovanje, razvoj, zunanjetrgovinsko pos-
lovanje in zastopstva d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cilenškova 33, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDMAR ANDREJ, Cilen-

škova 33, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 11.
1989; VIDMAR DANE, Iztokova 10, 1215
MEDVODE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 22. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-

jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7745
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15579 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CHEMOTEX podjetje za zasto-
panje, posredovanje in svetovanje d.o.o.
Ljubljana, Prule 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prule 17, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAINER PIKULA DUNJA,

Prule 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 11.
1989; PIKULA DESI, Prule 17, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 100,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 15. 11. 1989; PIKULA TADEJA, Pru-
le 17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 11. 1989;
PIKULA ZORAN, Prule 17, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 800,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 15. 11. 1989; TORBICA OSTOJA, La-
zarevački drum 12 c, BEOGRAD, vložek:
300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 11.
1989; VRHOVEC JANEZ, Scopolijeva
16/e, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7746
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15580 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03425/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GRADING d.o.o., Cesta VII. Kor-
pusa 13, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta VII. Korpusa 13, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRČVAK SAFET, Grohar-

jeva cesta 10 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
6.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
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družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7747
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15581 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZEKO d.o.o., transport, trgovi-
na, turizem - Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Clevelandska 23, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAJC TOMAŽ, Lebanova

10, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 12. 1989;
ZAJC VESNA, Petrovičeva 11, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 800,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 11. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7748
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15582 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DAGI podjetje za proizvodnjo,
trgovino in mednarodno špedicijo d.o.o.
Ljubljana, Linhartova 60

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 60, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČESNIK GEA, Linhartova

60, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1989;
ČESNIK IZSTOK, Linhartova 60, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 12. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7749
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15583 z dne 30. 12.

1999 pod št. vložka 1/03435/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARVOZ podjetje za marketi-
ng in prevoz, d.o.o., Ljubljana, Groharje-
va 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Groharjeva 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIBERT EMIL, Lepodvor-

ska 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7750
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15584 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SIGEL tehnologija signalnega
procesiranja, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 51, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESKOVAR IZTOK, Obir-

ska 1 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 10. 1989;
LESKOVAR MARIJA, Tržaška 51, 1000
LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 10. 1989; LESKOVAR SI-
LVIN, Tržaška 51, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 10. 1989; MOHORIČ TOMAŽ, Škrab-
čeva 23 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 10.
1989; STARIN MILAN, Uršičev štradon 17,
1000 LJUBLJANA, vložek: 100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7751
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15585 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03475/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SIRIUS podjetje za storitve, izo-
braževanje, razvoj, izvoz, uvoz in sveto-
vanje, d.o.o., Ilirska 22, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ilirska 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAŠTIĆ HAJDEJA, Na Do-

bravi 4, 1270 LITIJA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 11. 1989; HARI
IVAN, Celovška 287, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 11. 1989; LEBAR LEONIDA, Prijatelje-
va 17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 11. 1989;
MIKOLIČ EDO, Ilirska 22, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 300,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 24. 11. 1989; ZRIMŠEK ZDRAVKO,
Tržaška 113, 1000 LJUBLJANA, vložek:
300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7752
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15586 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERCONS zasebno podjetje
za svetovalne in druge storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Resljeva 38, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠINKOVEC FUNDUK JEL-

KA, Resljeva 38, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7753
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15587 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: EURASIA svetovanje in trgovi-
na d.o.o., Zelena pot 21, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zelena pot 21, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLOBČIČ NIKOLAJA, Ze-

lena pot 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
670,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11.
1989; TURIN MARJAN, Ane Ziherlove 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 665,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 11. 1989; VIRNIK
ANA, Kajuhova 18, 4000 KRANJ, vložek:
665,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7754
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15588 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NOBO podjetje za inženiring,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jarška 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK APOLONIJA, Jar-

ška 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12.
1989; NOVAK BOJAN, Jarška 27, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 12. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7755
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15589 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIPOST trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o. Ljubljana, Titova 411

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 411, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POVIRK PETER, Titova

411, 1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 12. 1989; ŠTE-
FANČIČ MARJAN, Vrbovo 6 a, 6250 ILIR-
SKA BISTRICA, vložek: 600,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 5. 12. 1989; VIDMAR MI-
RAN, Partizanska 21, 1431 DOL PRI HRA-
STNIKU, vložek: 800,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 5. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7756
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15590 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03512/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FARCOM podjetje za zunanjet-
rgovinsko dejavnost, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 15/d

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegne 15/d, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRISTAN ROK, C. M. Tita

76/a, 4271 JESENICE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 12. 1989;
KURILIĆ FREDDY, Ul. Staneta Bokala 11,
4271 JESENICE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7757
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15591 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03529/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MUS d.o.o., Goričane 14, Med-
vode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goričane 14, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UŠENIČNIK MARIJAN, Go-

ričane 14, 1215 MEDVODE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7758
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15592 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03531/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EXPORT IMPORT ŠMID podjet-
je za uvoz in izvoz d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marinkov trg MS 5/2, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠMID ROMAN, Verovško-

va 45, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7759
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15593 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PASARSTVO BLAŽ proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Tr-
tnikova 25, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trtnikova 25, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLAŽ FRANC, Trtnikova

25, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Sr-7760
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15594 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03547/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MONICO podjetje za proizvod-
njo in predelavo, trgovino, zunanjo trgo-
vino, marketing, svetovanje in storitve,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bjedičeva 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRUDERMAN VESNA,

Spodnji Rudnik I/22, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 12. 1989; DOLEN BOGO, Bjedičeva
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 12. 1989; KO-
BETIČ LIDIJA, Neveljska pot 17, 1240 KA-
MNIK, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 15. 12. 1989; KOBETIČ SLAVKO,
Neveljska pot 17, 1240 KAMNIK, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7761
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15595 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03560/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EXPRESS PAKETNA DISTRIBU-
CIJA podjetje za špediterske in prevoz-
ne storitve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
152

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKERJANEC ZDRAVKO,

Trg okroberske revolucije 20, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 18. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7762
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15596 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AXUM Podjetje za tržno sveto-
vanje, d.o.o. Ljubljana, Polanškova 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polanškova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SODNIK BOJAN, C. Cene-

ta Štuparja 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7763
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15597 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03592/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ADVANTAGE TRADE posredo-
vanje, svetovanje in razvoj informacij-
skih sistemov, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letališka 16, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 189.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVANTAGE S.R.L., Milano

3, Residenza Giardini, BASIGLIO, ITALIJA,
vložek: 126.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 28. 6. 1990; HAMZIĆ PREDRAG, St-
reliška 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
63.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7764
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15598 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03599/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KEMPRO Avtomatizacija in in-
formacijski sistemi, d.o.o. Domžale, Lju-
bljanska 36

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 36, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRANTAR ALEKSANDER,

Giordanova 1, 6310 IZOLA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 2.
1990; JANČAR TOMAŽ, Cesta v Kostanj 3,
1110 LJUBLJANA-MOSTE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 2.
1990; ŽIDAN EDVARD, Polje, Cesta VI/28,
1260 LJUBLJANA-MOSTE-POLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7765
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15599 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5312256
Firma: IGRAČE OSTRŽEK d.o.o., Pro-

izvodnja in prodaja igrač
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradaška 22 A, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLAR PAVLE, Zabrezni-

ca 7 d, 4274 ŽIROVNICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 11. 1989;
HREN JANEZ, Tbilisijska 6, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 27. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7766
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15600 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03603/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRIASPORT podjetje za življe-
nje z naravo, turistično in športno posre-
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dovanje, inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Breznikova 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Breznikova 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERELA FRANC, Ulica na-

rodne zaščite 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 11.
1989; ŠINKO MILAN, Cesta Radomeljske
čete 49, 1235 RADOMLJE, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 11. 1989;
ŠTAJDOHAR IVAN, Breznikova 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 24. 11. 1989; VOLČIČ RO-
MAN, Gerbičeva 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7767
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15601 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: K.K.AVTO Mehanične delavni-
ce in rezervni deli, Polje 135 a, Ljublja-
na, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje 135 a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORUN KAROL, Salinweg

33, SCHLOSSBERG, ZRN, vložek:
1.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 9.
1989; KORUN ROBERT, Perčeva 1, 1000
LJUBLJANA, vložek: 300,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 22. 9. 1989; KOŠAK VLADI-
MIR, Šaranovičeva 2, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 9. 1989; MARC PETER, Drmastjeva 8,
1235 RADOMLJE, vložek: 300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7768
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15602 z dne 30. 12.

1999 pod št. vložka 1/03612/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TINEVA COMMERCE podjetje
za proizvodnjo, kooperacijo in trgovino,
d.o.o. Ljubljana,

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 1, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŠTJANČIČ FRANCI, De-

bevčeva pot 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7769
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15603 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03622/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5313384
Firma: METULJ Proizvodno, trgovsko

in turistično podjetje, d.o.o. Radomlje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Rudnik 13, 1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: REPANŠEK JANEZ, Rud-

nik 13, 1235 RADOMLJE, vložek:
2.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7770
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15604 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03639/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEL MANDER Proizvodno sto-
ritveno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljub-
ljana, Šmartinska cesta 152

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 28.569,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ METKA, Grohar-

jeva 18, 2000 MARIBOR, vložek:
14.570,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 11. 1989; STRAUBINGER ENGELBE-
RT, 8611-St.Katharein/L.No.88, AVSTRI-
JA, vložek: 13.999,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 17. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7771
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15605 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03642/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SPIRIT podjetje za šport in rek-
reacijo, d.o.o., Ljubljana, Trnovska 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovska 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LINDIČ JOŠKO, Celovška

138, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 12. 1989; SA-
MARDŽIJA MITIJA, Trnovska 8, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 5. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7772
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15606 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03666/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REA Unikatna modna oblačila,
Ljubljana, Parmova 41, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK-KOSEC TATJANA,

Polje c. XXXII/23, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 11. 1989; POPELAR BERNARDA, Ce-
sta zmage 95, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 11.
1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7773
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15607 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03669/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JASEKO svetovanje v javnem
sektorju, družba z omejeno odgovorno-
stjo, Ljubljana, Omersova 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Omersova 17, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELTRAM PETER, Dolga

reber 2/d, 6000 KOPER, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1989;
DOLČIČ TONČEK, Švabičeva 7, 1000
LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 12. 1989; HANŽEK MAT-
JAŽ, Linhartova 66, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1989; KIDRIČ DUŠAN, Omersova
17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7774
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15608 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03673/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: COSMOS TRADE d.o.o. proiz-
vodnja, trgovina, izvoz in uvoz, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Merosodna 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIBERT MATJAŽ, Poljanski

nasip 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 12.
1992; ŽIBERT JASNA, Poljanski nasip 12,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7775
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15609 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03683/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MTR Podjetje za raziskovalno -
razvojne storitve ter izdelavo računalni-
ških elektronskih in video naprav, d.o.o.,
Ljubljana, Drenikova 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Drenikova 18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURN RUDOLF, Dreniko-

va 18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1989;
MURN TOMAŽ, Drenikova 18, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 800,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 14. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7776
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15610 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03686/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELSPEN Inženiring za svetova-
nje in projektiranje elektriških naprav,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mlinska pot 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKET VLADIMIR, Mlinska

pot 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7777
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15611 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03687/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GA trgovina z gradbenim ma-
terialom Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Vrhovce 17, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORKA PAVLE, Šva-

rova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 12.
1989; ZADNIKAR AVGUSTIN, Setnikarjeva
11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7778
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15612 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03691/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RAFIS finančno računovodske
storitve, d.o.o., Ljubljana, Parmova 41

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAN JANKO, Polje c.

6/16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 40,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 12. 1989; KOS
ZORAN, Kremžarjeva 28, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 60,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; KRIVIC-POLJAK MARIJA,
Sostrska 12 c, 1000 LJUBLJANA, vložek:
220,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 12.
1989; LOVRENČIČ MILAN, Mesesnelova
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 440,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 12. 1989; PO-
LJAK MIRJAN, Sostrska 12 c, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 220,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 22. 12. 1989; STADER JOSIP, Vo-
gelna 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 140,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 12. 1989;
TROBEVŠEK FRANČIŠKA, V Murglah 263,
1000 LJUBLJANA, vložek: 440,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 12. 1989; VID-
MAR-DROLJC MILENA, Šmartno 65, 1000
LJUBLJANA, vložek: 440,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 22. 12. 1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7779
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15613 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03708/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROKA podjetje za servisno vz-
drževanje objektov in opreme d.o.o. Lju-
bljana, Bežigrad 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bežigrad 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.400,00 Sit
Ustanovitelji: BEVK BOJANA, Velebitska

7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; KO-
LAR ALENKA, Tugomerjeva 18, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.200,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 14. 12. 1989; RATING
d.o.o., Tržaška 51, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; ŠTUPAR MARKO, Pavšiče-
va 39, 1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7780
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15614 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03714/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RAVIK podjetje za računalništ-
vo, ekonomsko svetovanje in vizuelne
komunikacije, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leninov trg 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAVDAŽ JURIJ, Rozmano-

va 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 2. 1990;
KUNSTELJ MIHA, Slamnikarska 24, 1234
MENGEŠ, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 14. 2. 1990; SVETLIK EMIL,
Triglavska 10, 5280 IDRIJA, vložek: 500,00

Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 2. 1990; ŽU-
MER ANDREJ, Leninov trg 8, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 14. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7781
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15615 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03721/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GOM d.o.o., Ljubljana, trgovi-
na, uvoz, izvoz, inžiniring

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grampovčanova 7, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRUM MARTIN, Gornji Ru-

dnik III/6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12.
1989; MOČNIK MARTINA, Smerdujeva 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1989; OSOJNIK
BORUT, Grampovčanova 7, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 15. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7782
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15616 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/03728/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGENS-PRO podjetje za storit-
ve, trgovino in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajuhova 32, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLAK SLAVKO, Vrečarjeva

61, 1291 ŠKOFLJICA, ne  odgovarja, vs-
top: 25. 10. 1989; HOČEVAR TOMAŽ, Ka-
juhova 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 7.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7783
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15617 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FATAL Trgovina, marketing,
storitve d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zvezdarska ulica 4, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALIĆ SAKIB, Zvezdarska ul.

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12. 1992;
MURATOVIĆ FATIME, Zvezdarska ul. 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7784
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15618 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERAVTO podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino z avtomobili in
rezervnimi deli d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Djakovičeva 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.385,00 Sit
Ustanovitelji: DEU MATJAŽ, Krivec 1,

1000 LJUBLJANA, vložek: 100.385,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7785
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15619 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MESNI BUTIK mesnica in trgo-
vina z živili, d.o.o. Trg borcev NOB 2, Dol
pri Hrastniku

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg borcev NOB 2, 1431 DOL
PRI HRASTNIKU

Osnovni kapital: 101.018,00 Sit
Ustanovitelji: ABRAM STANISLAV, Novi

dom 49/a, 1430 HRASTNIK, vložek:
61.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 8.
1992; SENIČAR MIROSLAV, Log 28/b,
1430 HRASTNIK, vložek: 40.018,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7786
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15620 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21436/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RAVBAS zasebno podjetje za
trgovino, gostinstvo in druge storitvene
dejavnosti, d.o.o., Rovte, Petkovec 13,
Logatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petkovec 13, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 123.690,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIBERT MILENA, Petkovec

13, 1373 ROVTE, vložek: 61.845,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 11. 1992; ŽI-
BERT SABINA, Petkovec 13, 1373 ROV-
TE, vložek: 61.845,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7787
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15621 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21440/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: A 13 Trgovsko podjetje d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Aškerčeva 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPENKO TANJA, Aškerče-

va 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
110.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7788
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15622 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALGOS Trgovsko in proizvod-
no podjetje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poslovno trgov. center Pod-
utik, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 150.316,00 Sit
Ustanovitelji: BREGAR RADO, Plevanče-

va 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
75.158,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 1.
1993; GREBENC ALEŠ, Olge Mohorjeve
6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 75.158,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7789
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15623 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21468/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OKREPČEVALNICA JUPI d.o.o.
Ljubljana, zarnikova 3, Podjetje za go-

stin- stvo in turizem, izvoz-uvoz, trgovina
na drobno in debelo ter posli menjalnice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zarnikova 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORNIK KATARINA, Trža-

ška 80, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7790
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15624 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21497/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEDICOCOMMERCE veletrgo-
vina z zdravili in medicinsko opremo,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smoletova 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZZ ZDRAVJE, ZDRAVST.

ZAVOD, Smoletova 18, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 54.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 18. 12. 1992; GLAMUZINA PEPICA,
Trg svobode 30, 1420 TRBOVLJE, vložek:
40.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 12. 1992; KOVIČ VASJA, Klopčičeva
4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1992; TOPO-
VŠEK JANEZ, Ižanska cesta 77d, 1000
LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 18. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7791
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15625 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SDZ transportno in trgovsko
podjetje d.o.o. Fabianieva 29, Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Fabianieva 29, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRABL ZVONKO, Fabia-

nieva 29, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7792
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15626 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21516/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VALNER d.o.o., Podjetje za pro-
izvodnjo, predelavo in trgovino z mesni-
mi izdelki, Ljubljana, Marinkov trg 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marinkov trg 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIHTENVALNER EMIL, Ma-

rinkov trg 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7793
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15627 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JACIKO Podjetje za trgovino,
export-import in storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Pod Brezami 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod Brezami 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DELIČ ISMIR, Borisa Kidri-

ča 7, BEOGRAD, vložek: 90.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 11. 1992; POŽAR

MARKO, Doljna Košana 101, 6256 KOŠA-
NA, vložek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 6. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7794
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15628 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21538/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NAS Podjetje za trgovino in za-
stopstvo Ljubljana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leskovška 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEW AGE SYSTEMS LIMI-

TED, NEW BOND STREET 72 W1Y9DD,
LONDON, VELIKA BRITANIJA, vložek:
90.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 9.
1992; POTOKAR MIHA, Slovenčeva 125,
1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-7795
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15629 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CSINS - COMMUNICATION SY-
STEMS, INFORMATION NETWORKS,
podjetje za proizvodnjo komunikacijskih
sistemov in informacijskih mrež, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomažičeva 44, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 620.000,00 Sit
Ustanovitelji: SPASE DRAKUL, Tomaži-

čeva 44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
620.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-

stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7796
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15630 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VENT podjetje za trgovino, go-
stinstvo, osebne storitve, pregrambena
proizvodnja, uvoz-izvoz, d.o.o. Slomško-
va 9, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slomškova 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK BRANIMIR, Slom-

škova 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7797
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15631 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21593/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ANDOL trgovina, servis in pos-
lovne storitve d.o.o. Ljubljanska 76, Do-
mžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 76, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 143.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLENC SLOBODAN, Lju-

bljanska 81, 1230 DOMŽALE, vložek:
143.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
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jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7798
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15632 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21594/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTOR-BIRO podjetje za inte-
lektualne in trgovske storitve ter servis-
ne dejavnosti, d.o.o., Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 76/A, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 310.000,00 Sit
Ustanovitelji: LENIČ VILMA, Ljubljanska

76/a, 1230 DOMŽALE, vložek:
155.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 2. 1993; TOPOLOVŠEK ALEKSAN-
DER, Ulica Koroškega bataljona 13, 1231
LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek: 155.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7799
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15633 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21619/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOVINČEK podjetje za trgovi-
no in proizvodnjo, d.o.o., Dobrunje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sredinja vas 28, 1261 DOB-
RUNJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CUZAK JOŽICA, Sadinja

vas 28, 1261 DOBRUNJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-

lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7800
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15634 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: K & D Podjetje za trgovino, go-
stinstvo, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana,
Šlajmerjeva 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šlajmerjeva 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMOLČIČ MIRO, Šlajmer-

jeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 2.
1993; KRŽIČ GABRIJELA, Njegoševa 13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7801
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15635 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21634/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HUGES Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dergomaška 26, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERNETIČ SLOBODAN,

Dergomaška 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
60.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 1.
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1993; BUNFORD ZOLTAN, Leubelfingstra-
sse 115, NURNBERG, NEMČIJA, vložek:
60.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-7802
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15636 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/21642/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRONOS podjetje za trgovino
in marketing, d.o.o., Cesta v Mestni log
40 a, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Mestni log 40 a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAC BOŽO, Cesta v Mest-

ni log 40a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 1.
1993; KOCINA LIVIJ, Planina 5, 4000 KRA-
NJ, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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